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هاي  بان در مقام مجري و با نظارت و راهبري مركز بررسي توسط گروه تحقيقاتي آينده »1396پژوهي ايران  آينده«پروژه       
تا  1393هاي  پژوهي ايران در سال تر سه پروژه آينده استراتژيك رياست جمهوري انجام شده است. الزم به ذكر است كه پيش

ها  غيرانتفاعي به صورت مستقل انجام شده و مركز بررسيعنوان يك مجموعه غيردولتي بان به توسط گروه تحقيقاتي آينده 1395
گونه مسووليتي برعهده نداشته است. هيچ

كليه حقوق و مسئوليت انتشار اين پروژه متعلق به 
هاي استراتژيك رياست جمهوري است. مركز بررسي
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ما بيش از آن كه تاثيرپذير از گذشته خود باشيم، و از تجربيات پيشين خود در زنـدگـي تـاثـيـر بـپـذيـريـم،      
ها و اميدهـاي آيـنـده را  گيرد؛ كه به همراه خود بيم اي شكل مي مان از آينده نيامده هاي مان و انتخاب رفتارهاي

اي كـه  انـدازد. سـايـه سازد. به اين ترتيب آينده نيامده، بيش از گذشتة از سرگذرانده، بر زندگي ما سايه مي مي
تـوانـد زنـدگـي را بـا  هايي كه مـي قطعيت هايي از آينده را در تاريكي خود پنهان كرده است؛ عدم قطعيت عدم

گذاري معطوف به  ريزي و سياست هاي برنامه اي از تالش تغييراتي ناخواسته همراه كند. به اين ترتيب بخش عمده
تـوان آن  توان با قطعيت درباره آن سخن گفت و نمي اي كه نمي شود. آينده شفاف ساختن آينده هنوز نيامده مي

بيني كرد. را پيش

هاي كليـدي پـيـشِ  قطعيت اش بازشناسي عدم گزارش حاضر بخشي از همين تالش گروهي است، كه هدف     
سـاالري ايـن  است. سالي كه آبستن يك رويداد مهم سياسي در تاريخ مردم 1396روي ايران و ايرانيان در سال 

جمهوري براي تشكيل دوازدهمين دولت پس از انـقـالب، بـه مـانـنـد هـر  سرزمين نيز هست. انتخابات رياست
هاي منحصر به فرد خود است.  انتخابات ديگري دربردارنده ويژگي

اش در فـرانسـه،  هايي چون ترامپ در آمريكا، و خطر انتخاب مشـابـه از سوي ديگر، گويي آمدن پوپوليست     
ها يـا بـه  هاي اين  پوپوليست تر از گذشته كرده است. يكي از ويژگي تر و پيچيده هاي جهان را عميق قطعيت عدم

ناپذيري اين گروه از سياستمدارانِ در حـال  بيني ها است. پيش ناپذيري آن بيني فريبان، پيش تر مردم زبان خودماني
هـا. بـه ايـن  قطعيت تر شدن عدم معنا خواهد بود با عميق دهد و اين هم پذيري جهان را كاهش مي بيني رشد، پيش
تواند سـنـاريـوهـاي كـامـال  هايي كه زندگي جمعي ما را تحت تاثير خود قرار داده است، مي قطعيت ترتيب عدم

هايي كامال متفاوت را بـراي  توانند سرنوشت متفاوتي را پيشِ رويِ ما قرار دهد. سناريوهاي بديلي كه هر يك مي
اي شديد متاثر از سرنوشت جمعي ما هستنـد. گـويـي  هايي كه به گونه هر يك از شهروندان رقم بزند. سرنوشت

تواند رها از اين سرنوشت جمعي به ساختن سرنوشت شخصي خودش اقدام نمايد. ديگر هيچ يك از ما نمي

جمهوري هاي استراتژيك رياست پيشگفتار مركز بررسي

ما و سايه آينده
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هايي كه صرف نظـر از  هاي جمعي پيوند زده است. انتخاب زمانه ما بيش از هر زمانه ديگري، سرنوشت هر شهروند را به انتخاب      
تواند سناريوهاي متفاوت پيش روي يـك  هاي مختلفي كه مي هاي ديگران است. انتخاب ترجيحات شخصي هر فرد، برآيند انتخاب

توانـد تـحـقـق  ملت را بسازد. از اين رو، گزارش  پيشِ رو در قالب سناريوهاي بديل و جايگزيني طراحي شده است؛ كه هر يك مي
كدام به تـمـامـي  دهند. سناريوهايي كه شايد هيچ هاي خرد و كالني است كه آينده را شكل مي يابد و تحقق هر يك برآورد انتخاب

اي از آنـچـه دوسـت  هايي مطلوب يا نامطلوب باشد؛ درهم آميخته تواند دربردارنده مولفه مطلوب يا نامطلوب نباشد؛ اما هر يك مي
شان. داريم چه دوست نمي داريم و آن

هاي شخصي هر يك از ما به همان ميزانـي كـه بـه مـدد  كنيم؛ انتخاب اي كه در آن زندگي مي از همين روي است كه در زمانه      
يابد؛ به صورتي وارون نفوذ تاثيرشان بر سرنوشت فردي نـيـز كـاهـش  ها، دامنه تاثيرشان بر سرنوشت جمعي افزايش مي ساالري مردم
يابد. مي

ترين مسائل ايران آينده و بـه دنـبـال آن  رو گزارشي است از فرآيندي گسترده و پيچيده كه با هدف شناسايي مهم مطالب پيش      
جمهوري آغاز شد. همكار اصـلـي مـركـز در تـدويـن گـزارش  هاي استراتژيك رياست سناريوهاي آينده ايران در مركز بررسي

هايي در خصوص وضعيت آيندة ايران  مـنـتـشـر  بان بود، كه در سه سال گذشته نيز گزارش ، مجموعة آينده1396پژوهي ايران  آينده
گيري يك تجربه مطلوب را براي مركـز  شناسي، فرصت مناسبِ شكل بند به روش كرده بود. همكاري با اين گروه جوان، دقيق و پاي

هاي استراتژيك فراهم آورد؛ كه جاي دارد از اين فرصت همكاري متقابل شكرگذاري نماييم.  بررسي

هاي مختلف به منظور دستيابي به تصويرهايي بديل از آينده بـهـره گـرفـتـه شـد.  شناسي در اين فرآيند پژوهش از تركيب روش      
هـاي  آورد. در اين گزارش تالش شده اسـت تـا از تـركـيـب هاي مورد نياز را فراهم مي هايي كه هر يك بخشي از خروجي روش
زمان زير به منظور دستيابي به نتايج مطلوب بهره گرفته شود: هم

هاي تخصصي) با نظرات جامعه عمومي (از  نامه هاي جامعه متخصصان وخبرگان (از طريق پرسش تركيب ديدگاه 
هاي اجتماعي) هاي پربسامد شبكه طريق هشتگ

 Explicitهاي پيمايشي) با دانش صـريـح ( ) (از طريق روشTacit Knowledgeتركيب دانش ضمني (

Knowledgeهاي كمي تحليل متن) ) (از طريق روش

Evidenceهاي شاهدمحور ( هاي خالقانه (از طريق سناريونگاري) با روش تركيب روش Based از طريـق) (
هاي تحليل روند واژگان) روش

شـنـاسـي  اي) بـا خـبـرگـان روش هاي تخصصـي حـوزه دهي به پانل تركيب خبرگان موضوعي (از طريق شكل
نگاري)  هاي آينده گران روش (تسهيل
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Thinkاين گزارش يكي از نخستين تجربيات كشور در زمينه انتشار سناريوهاي آينده توسط يك انديشگاه (       Tank دولـتـي (
هاي استراتژيك به مـثـابـة يـك  ناپذير باشد. مركز بررسي بيني هاي احتماال متنوع و پيش تواند همراه با واكنش اي كه مي است. تجربه

اي و بدون جانبداري از هيچ رويكرد يا نگاه جناحي، از مـنـظـري اكـتـشـافـي بـه  مركز ملي تالش كرده است تا با رويكردي حرفه
تواند دربـردارنـدة  هايي كه هر يك مي تواند پيشِ رويِ ايران و ايرانيان قرار گيرد. آينده هاي محتملي بپردازد كه مي هاي آينده بررسي

شناسي علمي و فارغ از مالحظات دولت حاضر  تـدويـن و  هايي باشد. به اين ترتيب اين طرح بر اساس روش ها و نامطلوبيت مطلوبيت
ايران شناسايي شده است. اين چهار سناريو، چـهـار آيـنـدة  1396توليد شده است. در اين گزارش در نهايت چهار سناريو براي سال 

هـايـي  تواند تحقق يابد و هر يك از سناريوها باورپذير است. اين چهار سناريو بـر اسـاس روش كلي مختلف است كه هر يك مي  به
گذاري هر يك از سناريوها، فرآيندي خالقانه و كيفي داشته اسـت. بـراي  تر از آن نام كمي به دست آمده است؛ اما تشريح آن و مهم

گذاري اين سناريوها بـيـم  هر يك از سناريوها يك نام انتخاب شده؛ نامي كه از يك فيلم سينمايي برگرفته شده است. ما در زمان نام
سازي افراطي ميان داستان فيلم و موضوع سناريو برقرار كنند؛ در حـالـي كـه در ايـن  اي  شبيه آن را داشتيم كه خوانندگان به گونه

گزينش نام، تاكيد بر داستان و جزييات آن مد نظر نبوده است؛ بلكه هماهنگي روح كلي سناريو و فيلم  مدنظر بوده است. به عـنـوان 
به وجود يك فضاي جنگي در يك موقعيت غيرجنگي اشاره شده است. همانگونه كه در فيـلـم  »اي آژانس شيشه«مثال در سناريوي 

هاي دوران جنگ در دوران پسـاجـنـگ تـاكـيـد دارد.  اي، حاج كاظم به عنوان انساني پاك و ايثارگر همچنان بر شيوه آژانس شيشه
ها را قرباني كند؛ هر چند مشخص نيست بـدون  تواند شرايط را تغيير دهد و البته در نهايت عباس انساني از نظر شخصي وارسته، كه مي

هـاي  ها و شـيـوه كارگيري سياست حضور حاج كاظم، اساسا عباس شانس زنده ماندن داشته باشد. پس در سناريوي مدنظر ترس از به
اي در ميان نيـسـت،  دوران جنگ در دوران غير از جنگ است؛ يا آنچه كه تعبير فوكو از هابز است؛ يعني جنگي در كار نيست، جنازه

و قاطعانـه    »گذاريم به نمايش مي«اما نمايش يا تئاتري از تبادل بازنمودهاي دوران جنگ وجود دارد؛ كه ما در آن اراده خودمان را 
دهيم كه در صورت لزوم آماده جنگ  هستيم. اين يك سوي اين نمايش است؛ در حالي كه در سوي ديگر اين نمايش، آن  نشان مي

هايي بـر  گيري كنيم. در اين شرايطِ ذاتا غيرجنگي، تصميم است كه مديريت شرايط جنگي را جايگزين مديريت شرايط غيرجنگي مي
وهواي آن سناريـو اسـت و نـه  ها بازنمود شرايط و حال شود. به عبارت ديگر فيلم اساس معيارهاي وضعيت امنيتي و جنگي انجام مي

داستان آن سناريو.

هاي دولـتـي  مند باشد كه توسط انديشگاه پژوهانه، ملي، مستقل، مشاركتي، روش اميد است اين گزارش آغازگر سلسله مطالعات آينده
كند.  به انديشيدن در مورد آيندة جمعي تشويق مي

جمهوري هاي استراتژيك رياست مركز بررسي
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 1393اي است كه از سـال   پژوهي ساالنه هاي آينده برآمده از تجربة سه سالة گزارش »1396پژوهي ايران   آينده«      
بان است كه  ساالنه در مسير هدف كالن مجموعة آينده  شود. اين پروژه تاكنون در نخستين روزهاي سال جديد منتشر مي

قدم  »بهتر براي همه  آينده«قصد دارد نگاه خردمندانه به آينده را وارد فضاي عمومي كشور كند و در مسير تحقق شعار 
بردارد.

بان تنـهـا   پژوهي است اما رويكرد آينده هاي پژوهشي تخصصي در حوزه آينده اي مبتني بر فعاليت بان، مجموعه  آينده      
سو و سـرنـوشـت  هاي علمي از يك  معطوف به پژوهش علمي آينده نيست. ما قصد داريم با ايجاد پيوندي بين پژوهش

مند در اختيار مخاطبان   صورت كاربردي و روش پژوهي را به امروز و فرداي ايران از سوي ديگر، مباحث تخصصي آينده
قرار دهيم. 

هـاي عـلـمـي  منـد مـبـتـنـي بـر روش يك پژوهش روش   هاي حاصل از شود، يافته آنچه در اين مجموعه ارائه مي      
پژوهشي استفاده و تالش شده است تـا بـا  نتايج از قالبي فراتر از يك گزارش علمي    پژوهي است اما براي ارائه آينده

گيري از جداول و عناصر گرافيكي، قالبي براي ارائه محتوا تدارك ديـده شـود كـه   نزديك شدن به زباني ساده و بهره
گران و  پذير باشد. در نتيجه مخاطبان اين گزارش نه تنها پژوهش اي از مخاطبان امكان استفاده از آن براي طيف گسترده

پـرورانـنـد.  اين سرزمين را در سر مي   آينده   هاي مختلف دانشگاهي كه همه ايرانياني هستند كه دغدغه  دانشگاهيان حوزه
هـاي  هاي سـال پژوهي كه در گزارش  هرچند در اين گزارش با فرض وجود آشنايي اولية مخاطب با برخي مفاهيم آينده

ايم كه پيش از اين در قالب مقاله و گزارش بـا  گذشته ايجاد شده است، از معرفي و تكرار برخي مفاهيمي اجتناب كرده
توانند به گزارش سه سـال گـذشـتـه و نـيـز  مندان براي آشنايي بيشتر مي ايم. عالقه ها پرداخته تفصيل بيشتر به شرح آن

شناختي و تجربي است.  تر روش هاي دقيق مجموعه مقاالت مستخرج از آن مراجعه كنند كه به ويژه حاوي بحث

بان پيشگفتار آينده

گزارش يك تجربه

1
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هاي دولتي و خصوصي كشور از  انتشار مداوم سه گزارش ساالنه و استقبال مناسب حوزه عمومي، جامعه علمي و بخش      
كوتاه مدت ايران تبديل كرده اسـت.   را به مرجع علمي معتبري براي شناخت آينده» پژوهي ايران  آينده«اين پژوهش ملي، 

المللي و همچنين انتشـار دو  هاي ملي و بين ها مقاله علمي از پژوهش در كنفرانس با انتشار سومين گزارش عمومي و ارائه ده
پژوهـي   آينده «بان اين بود كه فصل اول فعاليت ما با موفقيت طي شده و بندي آينده  ها، جمع هاي اين پژوهش كتاب از يافته

شناسانه، محتوايي و اجرايي   هاي روش  عبارت بهتر، انباشت تجربه  اي از تكامل رسيده است. به بلوغ و درجه  به مرحله» ايران
توانست با رويكردي تازه، بـا ارتـقـاي   را در موقعيتي قرار داده بود كه مي» پژوهي ايران  آينده«در سه سال گذشته، پروژه 

گذاران و همه شهروندان كشور   تري در اختيار مديران، سياست  صورت گسترده  محتوايي و اجرايي همراه شود و نتايج آن به
هاي استراتژيك، در عـيـن  گيري از راهبري مركز بررسي با بهره» 1396پژوهي ايران   آينده«رو در پروژة  قرار گيرد. از اين

تر فراهم آمد. اي اثربخش تر و به شيوه حفظ استقالل علمي، امكان استفاده از نتايج اين  مطالعه در ابعادي وسيع

از سوي ديگر در تجربة امسال تعدادي از نهادهاي علمي، پژوهشي و مطالعاتي دولتي و غيردولتي كشور نيز همراه پروژه       
هاي گذشته صـورت گـيـرد و  تري نسبت به سال هستند تا با ياري آنها دريافت نظرات شهروندان و خبرگان در سطح وسيع

ها در انتشار، تعميق و بـازانـديشـي در نـتـايـج بـهـره گـرفـت.  همچنين در سطح پس از انتشار عمومي بتوان از كمك آن
هـاي  بان در مقام مجري و با نظارت و راهـبـري مـركـز بـررسـي توسط گروه تحقيقاتي آينده» 1396پژوهي ايران  آينده«

هاي  هاي استراتژيك بود كه امكان دسترسي به اتاق استراتژيك رياست جمهوري انجام شده است. با همكاري مركز بررسي
تـري در  هاي مختلف بتوانند به شكل گستـرده هاي سراسر كشور فراهم شد تا امسال خبرگان و كارشناسان حوزه فكر استان

پژوهي امسال با اطـمـيـنـان بـيـشـتـري  هاي مربوط به آينده ادوار مختلف گردآوري داده مشاركت كنند. به همين دليل يافته
اي از نظرات خبرگان سراسر كشور باشد و به همين دليل از اعتبار مناسبي بـرخـوردار  كننده طيف گسترده تواند منعكس مي

است.

كاوي فضـاي  هاي حاصل از داده اي از يافته مجموعه» شركت اليف وب«در اين گزارش در مرحله شناسايي مسائل،       
مركز پايش موسسه دانـش و انـديشـه «هايي از طرف  را در اختيار ما قرار داد. همچنين امكان 1395مجازي ايران در سال 

بان فراهم شد. عالوه بر اين چند انجمن علمي و پژوهشكده  نيز در  مند اخبار براي آينده منظور پايش نظام به» راهبردي دايره
اي داشـتـنـد. قـدردان  بندي مسائل همكـاري سـازنـده فراخواندن خبرگان خود براي شركت در نظرسنجي خبرگان و رتبه

هاي در  نشست 1396پژوهي ايران  رود پس از انتشار گزارش عمومي آينده ها هستيم. همچنين اميد مي همراهي اين مجموعه
هاي مرتبط با مسـائـل، بـا هـمـكـاري  حل هايي براي شناسايي راه انديشي خصوص بررسي مسائل آينده ايران و همچنين هم

ها و نهادهاي علمي و تخصصي برگزار شود. انجمن

2
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اي  هـاي اولـيـه مـا تـجـربـه رغـم نـگـرانـي ، علي1396پژوهي ايران  عنوان مجري آينده همكاري با بخش دولتي به      
رفت كه  هاي مختلف دولتي در ايران، بيم آن مي هاي پيشيني همكاري با بخش آميز بود. از سويي بر اساس تجربه موفقيت

عنوان صداي حوزه عمومي و بخش مدني را تحت تأثيـر قـرار دهـد. از  بان به اين همكاري متقابل استقالل علمي آينده
هايي اگر با همكاري و نظارت يك مركز دولـتـي مـعـتـبـر در زمـيـنـه  دانستيم كه نتايج چنين پژوهش سوي ديگر مي

هـاي كـالن  گيري شدن برسد، منشا تصميم تواند به مرحله كاربردي گذاري صورت نگيرد، نمي راهبردپردازي و سياست
گذاران را جلب كند. گيران و سياست قرار گيرد و اعتماد تصميم

اي مشـتـرك بـا مـركـز  عنوان پروژه را به» 1396پژوهي ايران   آينده«آنچه باعث شد بر اين ترديدها غلبه كنيم و       
جمهوري دنبال كنيم، حسن نيت و اعتماد متقابل به مديران علمي مركز بود. بـر هـمـيـن  هاي استراتژيك رياست بررسي

گزاري را داشته باشيم. اين عزيزان بيشـتـر از مـا  دانيم از مديران مركز كمال تشكر و سپاس اساس است كه ضروري مي
هـاي  هاي مستدل علمي با دقت بااليي پيروي شود و سـوگـيـري مراقب بودند كه در طول كار از بنيادها، اصول و روش

احتمالي خللي در اعتبار اين پژوهش ايجاد نكند. 

3

عبارت بهتر هم در وجه اكـتـشـافـي  پژوهانه جامع همزمان داراي وجوه اكتشافي و هنجاري است. به  هر فعاليتِ آينده       4
هايي براي تحقق آينده مطلوب تجـويـز  كند و هم در وجه هنجاري، راه هاي پيش رو ارائه مي شناختي از مسيرها و آينده

پژوهي آميختگي وجود دارد،  رغم اين موضوع و با علم به اين نكته كه ميان وجه هنجاري و اكتشافي آينده كند. علي مي
را تنها در وجه اكتشافي تعريف كرده است. ايـن مـحـدودسـازيِ  »پژوهي ايران  آينده«بان از ابتدا تاكنون پروژه  آينده

تعمدي دو دليل عمده دارد.

نخست آنكه محدوده مورد مطالعه در سطح ملي تعريف شده و شناختي از وضعيت كشور در سال پـيـش رو ارائـه       
، در سطح فروملي، هر سازمان، نهاد، شركت و واحد ديـگـر »پژوهي ايران  آينده«هاي اكتشافي  كند. بر اساس يافته مي
ها و اقدامات خود را ترسيم و تنظيم كند و در اين سـطـح مـلـي در عـمـل امـكـان  تواند در مقام هنجاري سياست مي

پـژوهـي در  گذاري بر اساس بعد هنجاري آيـنـده گيري و سياست تجويزهاي فراگير وجود ندارد. عالوه بر اين، تصميم
ساله توسعـه  هاي پنج توان در برنامه اندازي چندين ساله است كه نمود آن را براي مثال، مي سطح ملي مستلزم ترسيم چشم

كشور و ديگر اسناد باالدستي مشاهده كرد. 
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هـاي  دليل دوم ما براي وارد نشدن به مرحله هنجاري در سطح ملي، آميخته بودن اين سطح با هـنـجـارهـا و ارزش      
ها  كارگيري انواع روش ايم كه با به هاي مختلف سياسي و فكري است. ما تمام تالش خود را معطوف به اين كرده جريان

هاي مختلف سياسي، اقتصـادي و  هاي ناشي از تكرار نتايج منطقي گفتمان ترين سوگيري هايي با كم و تدابير علمي، يافته
رغـم  نفعان عـلـي كنيم مسائل پيش روي كشور را با مشاركت همه ذي روست كه تالش مي فرهنگي فراهم آوريم. از اين

هاي ساالنه، عالوه بـر وجـه  شناسي در ابتداي گزارش شان شناسايي كنيم. ارائه مفصل توضيحات روش هاي همه تفاوت
ترويجي و آموزشي، داراي كاركرد روشنگري در خصوص مسير شناسايي مسائل است. حركت در اين مسير تاحدودي 

هاي سياسي و فكري حفظ كند و نتايج تا آنجا كـه مـمـكـن  تواند ما را از درغلتيدن به تكرار صداي برخي از جريان مي
شان باشد.  ها و هنجارهاي متفاوت است، بازگوكننده اجماع ميان كارشناسان و خبرگان كشور با ارزش

نفعان باشد. طبيعي  شود، دربردارنده نظرات همه ذي كنيم، آنچه باعنوان مسائل سال آينده كشور ارائه مي ما تالش مي      
هاي مـتـفـاوتـي  بندي است كه هر شخص در مقام پاسخگو نگاه متفاوتي به مسير پيش روي كشور داشته و مسائلي با رتبه

اي كه  بندي ارائه شده در اين گزارش با آنچه در ذهن داريد، متفاوت است، عالوه بر شيوه ساده ارائه كند. پس اگر رتبه
به طور طبيعي ناشي از ادراك پيشيني ما در مواجه با موضوعات عالم واقع است و آن زير سوال بردن نتايج اين گـزارش 

ها و تكثرهاي پرشماري است كه بر روي هم  است، شيوه برخورد ديگري را نيز در پيش بگيريد و آن انديشدن به تفاوت
شناسي در بـخـش دوم  دهند. نظر به اهميت و حساسيت اين بحث، عالوه بر بخش روش به جامعه ايراني امروز شكل مي

بندي مسائل، توضيحاتي به اين موضوع اختصاص داده شده است. گزارش امسال، ضمن ارائه نتايج رتبه

ما ايجاد اجماعي بر سر شناخت مسائل پيش روي جامعه ايـران اسـت كـه بـا مشـاركـت  در نهايت اين كه هدف       
سازان كشور حاصل شده باشد. تنها پس از اجماع بر سر شناخت مسائل است كه  نفعان و آينده حداكثري و مؤثر همه ذي

ها رفت. نقطه شروع اختالف نظرها را بايد پس از مرحله اكتشاف و شناخت تعـريـف  ها و تجويز حل توان به سراغ راه مي
هاي فكري و اجتماعي، جامعه علمي و دانشـگـاهـي،  عبارت بهتر، پس از شناخت مسائل است كه بايد از جريان كرد. به

گذاري و هر شخص يـا  هاي اجرايي، نظارتي و قانون هاي سياسي، متقاضيان تصدي مقام اصحاب رسانه، احزاب و گروه
ها را طلب كرد. طبيعي است كه در اين مرحله پسيـنـي اسـت كـه  حل ها و راه نهاد ديگر بنا بر محدوده مسئوليتش پاسخ

هاي مختلف، متفاوت خواهد بود و در رقابت با هم براي حل مسـائـل كشـور قـرار  تجويزها بر اساس هنجارها و ارزش
گيرند. مي
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ها زندگي در فضاي دانشگاهي و پژوهشي كشور را در كارنامـه خـود داريـم،  ما به عنوان گروهي كه همگي سابقه سال     
گذاري ايـران را حـس  بيش از هر زمان ديگري بريده شدن رابطه آكادمي در معناي وسيع خود با جامعه و دستگاه سياست

اعتـمـادي  تر از آن بي ها و مهم كنيم. يكي از نتايج اين رويداد كه خود علل عديده ديگري دارد، كاربردي نبودن پژوهش مي
ها و ديگر انتشارات علمـي و پـژوهشـي  هايي كه از طريق ژورنال هاي علمي است. براي مثال، بسياري از پژوهش به پژوهش

هايي است كه در مقاطع مختلـف تـحـصـيـالت  گيرند، در واقع نتايج حاصل از تحقيق المللي در اختيار قرار مي فارسي و بين
كـه  گيرند. بديهي است كه در فضاي آموزشي بيـش از آن تكميلي بيش از هر چيز با هدف آموزش دانشجويان صورت مي

كننده موضوع و كيفيت پژوهش بـاشـد، عـالقـه  دغدغه اعتبار، ضرورت، اهميت و پاسخ به مسائل و مشكالت كشور تعيين
را كه از نگاه خبـرگـان » فساد و تقلب علمي«دانشجو و انتقال دانش و يادگيري مالك خواهد بود. به اين موضوع بيفزاييد 

خواهد بود.  1396مسئله ايران در سال  100كشور يكي از 

هـايـي اسـت كـه  آلود علمي دشواري جلب اعتماد خبرگان براي مشاركت در پژوهـش يكي از پيامدهاي اين فضاي مه      
شـدگـي  حـس آيند. به موضوع بـي هاي اجرايي به اجرا در مي هاي فرماليته دستگاه نويسي و سفارش نامه خارج از فضاي پايان

ارتباط بـا دو  هاي مختلف بيفزاييد دشواري جلب مشاركت عموم مردم در پرداختن به آينده كه بي اجتماعي خبرگان حوزه
نيست. اگر به اين دو، مسئله جلب » تفاوتي اجتماعي بي«و » نااميدي درباره آينده«يعني  1396مسئله ديگر كشور در سال 

پژوهي  هايي را نيز بيفزاييم كه با سازوكاري همچون آينده اعتماد و عالقه مديران كشور به پذيرش و استفاده از نتايج پژوهش
شود. اعتقاد داريم غلبه بر اين دشواري تنها  اجرا شده يا خواهند شد، دشواري مسير پيش روي ما بيشتر آشكار مي 1396ايران 

هاي محدود و همكاري متقابل ميان كساني محقق خواهد شد كه در فضاي علمي كشور هنـوز دچـار  افزايي توان از مسير هم
اي است. بان بستري هتروتوپيايي براي تحقق چنين ايده اند. آينده نشده »هاي آكادميك كاري كاسب«آفت روزمرگي و 

5 

، همزمان علم و هـنـر اسـت. عـلـم اسـت زيـرا بـرخـوردار از  تعبيري پسارشته عنوان يك فرارشته و به پژوهي به آينده       6
هاي پژوهشي است. در اين پژوهش مـا  هاي مختلف گردآوري، تحليل و ارائه يافته ها و روش شناسي ها، روش شناسي معرفت

شناخـتـي  هاي تركيبي استفاده كرديم و از رئاليسم انتقادي در معناي موسع خود در سطح معرفت شناسي بيش از همه از روش
هاي كيفي و كمي در مرحله طراحي و اجراي پژوهش استفاده شده است. از  ايم. به همين دليل تركيبي از روش پيروي كرده

هاي كدگذاري رايج در تحليل مـحـتـواي كـيـفـي  هاي روشي مختلف طيفي از روش اين رو راهبردهاي مختلف ما در گام
شود.  هاي متني تا ارائه آمار و ارقام كمي را شامل مي داده
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عالوه بر اين، هدف نهايي از اين پژوهش ارائه سناريوهاي آينده پيش روي ايران در افق يكساله است. سـنـاريـوپـردازي       
ها و ادبيات نظري و تجربي مخصوص به خود را دارد اما به ويژه در مرحله ترسيم و توصيف سناريوها، تـا حـد  اگرچه روش

زيادي وابسته به شهود، ابتكار، گستردگي دانش پيشيني و نوآوري در ارتباط برقرار كردن ميان آن چيزهايي اسـت كـه در 
هاي پـايـانـي  رسند. به همين دليل است كه در اين مرحله از گزارش كه در بخش ارتباط با يكديگر به نظر مي نگاه نخست بي

به هنر نزديكي بيشتري دارد تا علم. هر چند كاربرد وجوه خـالقـانـه و هـنـري در  1396پژوهي ايران  خواهيد خواند، آينده
هاي با افق زماني بلندمدت در دنيا مرسوم است اما خروج از مرز علم و ورود به حيطه هـنـر  خصوص پژوهش پژوهي به آينده

پژوهي با احتياط بسيار و در سطح اندكي انجام شده است تا ماهيت علمي كار تحت تاثير قرار نگيرد. در اين آينده

عنوان مكملي براي گزارش قابل چاپ تهيه و  به 1396سايت اختصاصي پروژه  پژوهي ايران، وب در چهارمين تجربه آينده      7
هاي تعاملي و مشاركتي بيشتري  در دسترس قرار دارد و امكان www.ifs1396.irسايت در نشاني  ارائه شده است. اين وب

رسـد و الزم  پژوهي ايران با انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمـي كند. به باور ما آينده نسبت به نسخه قابل چاپ ايجاد مي
پـژوهـي  است با مشاركت شهروندان و خبرگان در طول سال نيز اين پروژه علمي تداوم داشته باشد. اميد داريم پروژه آيـنـده

هـاي عـلـمـي در  تر اينكـه نـتـايـج چـنـيـن پـژوهـش ايران با همراهي شما مسير رو به پيشرفت خود را تداوم بخشد و مهم
مان رقم بخورد. اي بهتر براي ايران هاي كالن لحاظ شده و در نهايت آينده گيري تصميم

 Email: info@ayandeban.ir 

 Facebook: http://facebook.com/ayandeban 

 Twitter: http://twitter.com/ayandeban

 Google Plus: https://google.com/+ayandebanir

 Instagram: https://instagram.com/ayandeban

 Telegram: https://telegram.me/ayandeban

بان گروه تحقيقاتي آينده

www.ayandeban.ir
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بخش  اول

شناسي روش
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از  »پژوهـي ايـران  آينده«شناسي دارد. در پروژه  اي است كه تكيه بر روش اي فرارشته  پژوهي حوزه  آينده       
هاي علـمـي  ها و روش اي از تكنيك هاي موجود، از مجموعه تاكنون تالش شده تا متناسب با ظرفيت 1392سال 
گـيـري  علمي رو به پيشرفتي است كه هر سال بـهـره  پروژه »پژوهي ايران آينده«پژوهي بهره گرفته شود.   آينده

پژوهانه جديدي را تجربه كرده است.  هاي آينده عملياتي از روش

هـا  اي از روش در شش مرحله طراحي شده و در هر مقطع از مجموعه »1396پژوهي ايران   آينده«شناسي  روش
مسـئـلـه،  100دهي مسائل، گزينـش  بهره گرفته شده است. شش مرحله اصلي عبارتند از: شناسايي مسائل، نظم

هاي كليدي و سناريوپردازي. قطعيت بندي مسائل، تعيين عدم رتبه
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 1396پژوهي ايـران  قدم اول در آينده        
شناسايي مسائل سال آينده بود كه از هفـت 

مسير مختلف انجام شده است: 

. دريافت نظرات خبرگان و متخصصان1

هاي فكر استاني . اتاق2

. نظرسنجي شهروندي3

هاي آنالين . پايش اخبار رسانه4

كاوي . داده5

هاي علمي ايران . پويش گزارش6

المللي هاي بين . پويش گزارش7

مـنـدي از  كاوي، بهـره استفاده از داده        
هاي فكر استاني و هـمـچـنـيـن  ظرفيت اتاق

گيـري  هاي آنالين با بهره پايش اخبار رسانه
از يك سامانه مستقل، نخستين بار است كه 

استفاده شد. 1396پژوهي ايران  در آينده

نظرسنـجـي شـهـرونـدي و پـويـش         
هاي علمي و راهبـردي ايـرانـي و  گزارش

تري نسبت بـه  المللي نيز در سطح وسيع بين
هـاي گـذشـتـه مـورد  پژوهـي سـال آينده
برداري قرار گرفته است. بهره

1

براي پويش محيط،   1396پژوهي ايران  بندي موضوعي آينده بر اساس الگوي دسته        
مسائل ايران در هفت گروه اقتصادي، سياسي، فرهنگي،  اجتماعي، عـلـم و فـنـاوري، 

هاي  با سال 1396پژوهي ايران  زيست و سالمت گنجانده شده است. تفاوت آينده  محيط
بود. 7به   10گذشته، در نگاه اول كاهش ابعاد الگوي پويش محيط از 

المللي شناسـايـي شـدنـد كـه   عالوه بر اين مسائل در سه سطح استاني، ملي و بين        
خانه بود. بر اين اسـاس  21بدل كرد كه داراي  3* 7الگوي پويش محيط را به ماتريسي 

المللي مستقل از سياسـت يـك دسـتـه  هاي گذشته كه مسائل سياسي بين برخالف سال
هـر دو در دل  1396پژوهي ايـران  شد، در آينده موضوعي مستقل درنظر گرفته مي

حـوزه  6تـرتـيـب   بندي شدند. به هـمـيـن موضوع سياست و در دو اليه متفاوت دسته
سطح مورد توجه قرار گرفتند. 3موضوعي ديگر نيز هر كدام در 

المللي بين ملي استاني

ترين مسائل  مهم1396ايران 
المللي كه بر ايران  بين

تاثيرگذارند كدامند؟

ترين مسائل ايران  مهم
كدامند؟

ترين مسائل  مهم
كدامند؟استان 

اقتصادي
سياسي
فرهنگي
اجتماعي

علم و فناوري
زيست محيط
سالمت
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پژوهي، پژوهش درباره زمان  در آينده     
گـيـرد كـه هـنـوز  صورت مي» آينده«

اتفاق نيفتاده است. از اين رو شـواهـدي 
درباره زمان مورد نظر يعني آينده وجـود 
ندارد كه مبناي دقيق و قطـعـي پـژوهـش 

پـژوهـي،  باشد. يكي از مسيرهاي آيـنـده
هـا و شـواهـد  پژوهش با استفاده از داده

گذشته و حال، و مسير ديـگـر اتـكـا بـه 
نظرات خبرگان و متخصصان است.

فرض بر اين است كـه خـبـرگـان و      
هاي مختلف با توجه بـه  متخصصان حوزه

دانش و تجربه پيشين، شناخت مناسبي از 
هـاي  توانند گـمـانـه زمان حال دارند و مي

تاحدي درست درباره آينده داشته باشند.

گــيـري از نــظـرات خـبــرگـان و  بـهـره
هاي مختلف از سـال  متخصصان در حوزه

پـژوهـي  آيـنـده«و ابتداي پـروژه  1392
بـان  منبع اصلي مورد توجه آيـنـده »ايران

تـر شـدن  بوده است و هر سال با گستـرده
تري از خبرگـان و  ابعاد كار، طيف وسيع

پـژوهـي ايـران  متخـصـصـان در آيـنـده
اند. مشاركت كرده

با توجه به اينكه دسترسي به خبـرگـان      
ها از طريق اتاق فكر ميسر شده بود،  استان

هدف نظرسنجي تخصصي دستـرسـي بـه 
نظرات خـبـرگـان عـلـمـي تـعـدادي از 

هاي تهران بود. ها و پژوهشگاه دانشگاه

هـاي  همچـنـيـن اعضـاي كـارگـروه     
بان نيز بخش ديـگـري از  تخصصي آينده

كننده در پـژوهـش  متخصصان مشاركت
هستند كه عالوه بر شناسايي مسـائـل، در 

مسئله نـيـز  100مرحله سوم يعني گزينش 
اند. در نهايـت نـظـرات  ايفاي نقش كرده

تعدادي از مجموع اين خبرگان نيز مبنـاي 
مسئله قرار گرفته است. 100بندي  رتبه

بان: هاي تخصصي آينده كارگروه

. كارگروه اقتصاد1

. كارگروه سياست2

. كارگروه فرهنگ3

. كارگروه اجتماعي4

. كارگروه علم و فناوري5

زيست . كارگروه محيط6

. كارگروه سالمت7

، نـظـرات 1396پژوهي ايران  در آينده     
خبرگان و متخصصان از چهار مسـيـر در 
مرحله شناسايي مسائل آينده در پژوهـش 

وارد شده است. 

گـيـري از نـتـايـج  نخستين منبع بهـره     
موضـوع  11هاي خبرگاني بود كه در  پنل

مختـلـف بـراي شـنـاسـايـي مسـائـل و 
هاي سياستگذاري ايـران بـرگـزار  چالش
شدند.

هـاي  استفاده از ظرفيت علـمـي اتـاق      
فكر استاني منبع دوم دسترسي به نـظـرات 

عـنـوان   خبرگان و متخصصان بود كـه بـه
يك منبع مستقل درباره آن توضيـح داده 

خواهد شد. 

همچنين نظرسنجي آنالين تخصـصـي      
در هفت موضوع مدل پويش از خبرگـان 
دانشــگــاهــي انــجــام شــده اســت. ايــن 
نظرسنجي براي شناسايي مسائل مـلـي و 

المللي در هفت موضـوع اقـتـصـادي،  بين
سياسي، فرهنگي، اجـتـمـاعـي، عـلـم و 

زيست و سالمت از طريـق   فناوري، محيط
هاي آنالين انجام شده است.  پرسشنامه

دريافت نظرات خبرگان و متخصصان
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هـاي  ها و خواسـت فكري كليه فرهيختگان جامعه ايراني و ورود انديشه سازي مشاركت و هم هاي فكر استاني در پي نهادينه اتاق       
بندي نظرات كارشناسي خبرگان اسـتـانـي و  هاي اتاق فكر استاني مبتني بر جمع گذاري عمومي است. فعاليت آنان به چرخه سياست

تمركز بر مديريت دانش خبرگي است. 

بندي نظرات تحليلي  ها و اطالعات، با توجه به مدل هرم مديريت دانش، صرفاً به جمع آوري داده اتاق فكر استاني به جاي جمع         
گرا است؛ بدين مفهوم كه در جلسـات اتـاق فـكـر از  جانبه نهايي و كاربردي تمركز خواهد كرد. مدل اجرايي انجام اين وظيفه سه

هـايـي نـظـيـر  نـفـعـان گـروه آيد. ذي نفعان (نخبگان ملي و محلي) دعوت به عمل مي خبرگان دولتي، كارشناسان دانشگاهي و ذي
نفوذ اجتماعي و فرهنگي و ساير نخبگان را شـامـل  هاي داوطلبانه، افراد ذي هاي صنفي، سازمان كارآفرينان، توليدكنندگان، انجمن

جمـهـوري و وزارت  هاي استراتژيك رياست هاي فكر استاني از طريق همكاري و اراده مشترك مركز بررسي شود. سامان اتاق مي
علوم، تحقيقات و فناوري شكل گرفته است.

هاي فكر استاني اتاق

گــيــري از ظــرفــيــت  امــكــان بــهــره         
از طريق همـراهـي  »هاي فكر استاني اتاق«

هــاي اســتــراتــژيــك بــا  مــركــز بــررســي
فـراهـم شـد.    »1396پژوهي ايران  آينده«

هاي فكر استـانـي  استان، اتاق 32از مجموع 
استان در پروژه مشاركت كردند. 27

هايي كه در پژوهش مشاركت نكردند: استان

. گلستان1

. قم2

. سمنان3

. زنجان4

. كهكيلويه و بويراحمد5
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هاي گذشـتـه در پـروژه  همچون سال        
پژوهي ايران يكي از مسيرهاي اصـلـي  آينده

شناسايي مسائل شهروندان هستند. هر چـنـد 
كه رويكرد مراجعه به نظرات شهروندان در 

مـخـالـفـان » گـرايـان افـراطـي نخبه«ميان 
بـان،  سرسختي دارد، اما به باور ما در آيـنـده

پژوهي عملياتي صرفا علمي نيست كـه  آينده
پشت درهاي بسته و توسط نخبگـان انـجـام 

دهي  شود. به باور ما هر نوع شناخت و شكل
به آينده بهتر براي همه، بايد بـا مشـاركـت 

نفعان صورت پـذيـرد و  حداكثري همه ذي
در سطح ملي يكي از اركان اصلي مشاركت 

عموم شهروندان هستند.

، براي 1396پژوهي ايران سال  در آينده        
دريافت نظرات عمومي مسيرهاي متـفـاوتـي 

هاي گذشتـه  در نظر گرفته شد. همچون سال
اولين راه مراجعه به پرسشـنـامـه آنـاليـن و 
ارسال نظرات از آن طريق بود. دسترسي بـه 

 20اين پرسشنامه كه پر كـردن آن حـدود 
سـايـت  گرفت از طريـق وب دقيقه زمان مي

بان ممكن بود و لينك آن از طـريـق  آينده
هاي اجتماعي مختـلـف  ها و رسانه سايت وب

رسانـي  تا حد ممكن بين كاربران اينترنتي هم
شده بود.

نظرسنجي شهروندي

امكان دريـافـت نـظـرات از طـريـق          
هاي اجتمـاعـي نـيـز وجـود داشـت.  رسانه

در تلـگـرام   همين منظور روبات نظرسنجي به
تـري از  كـوتـاه  طراحي شـد كـه نسـخـه

داد.  پرسشنامه آنالين را در اختيار قـرار مـي
پر كردن اين پرسشنامه كه از طريق افـزودن 

به تـلـگـرام   ayandebanbot@روبات 
برد. دقيقه وقت مي 5ممكن بود، حدود 

توانستند براي  مندان مي همچنين عالقه         
شان درباره سال آينـده ايـران   ارسال نظرات

هاي اجتماعي  بان در رسانه به صفحات آينده
بوك، توييتر، گوگـل پـالس و  شامل فيس

عنوان  اينستاگرام مراجعه كنند. نظراتي كه به
يا پيام مستقيم و يا ساير مسيـرهـا  »كامنت«

شد گـردآوري  بان ارسال  به صفحات آينده
و در پژوهش لحاظ شده است.

در نهايت كساني كه كـار كـردن بـا         
هاي اجتماعـي  هاي آنالين و رسانه پرسشنامه

شان ممكن نـبـود و يـا دشـوار بـود،  براي
تـريـن  شان درباره مـهـم توانستند نظرات مي

ها و مسائل  ايران را در سال آينده بـه  چالش
اين ايميل ارسال كنند:

 ayandeban1396@gmail.com

پـژوهـي ايـران  هر چند كه در آينده          
هـاي گـذشـتـه  نسبت بـه سـال 1396سال 

مسيرهاي بيشتري براي دريـافـت نـظـرات 
كار گرفته شد، اما تمامي ايـن  شهروندان به

شد. بـخـش  ها به فضاي مجازي ختم مي راه
قابل توجهي از شهروندان ايراني به فضـاي 
مجازي دسترسي ندارند و يا دسترسي بسيار 

رو تالش مـا بـراي  محدودي دارند. از اين
هاي فـراتـر از  سال آينده استفاده از ظرفيت

فضاي مـجـازي بـراي دريـافـت نـظـرات 
شهروندان است.
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هرچند مرور عـنـاويـن و مـطـالـب               
ها درباره سال آينده، يـكـي از مـنـابـع  رسانه

ــنــده« ــا »  1395پــژوهــي ايــران  آي ــود ام ب
منـد مـحـتـواي  گيري از سامانه پايش نظام بهره
پـژوهـي  آيـنـده«ها براي نخستين بار در  رسانه
است. در اين سامانه  استفاده شده»  1396ايران 

شد، تلفيقي از  ناميده مي» پارا«كه به اختصار 
كار گرفته شد. هاي ماشيني و انساني به روش

هاي آنالين پايش اخبار رسانه

پايش از طريق تركيب عملـيـات مـاشـيـنـي        
افزار اتـومـاتـيـك خـبـرخـوان) و انسـانـي  (نرم

گيرد. ابتدا اخبار از سـايـر  (پايشگران) صورت مي
افـزار خـودكـار خـبـرخـوان  ها توسط نـرم رسانه

شوند. در قدم بـعـد  گردآوري و يكجاگذاري مي
ترين خبرها بر اساس دستورالعمل موجود بـه  مهم

تشخيص پايشگران و دبـيـر پـايـش انـتـخـاب، 
شوند.  زني و منتشر مي برچسب

گـانـه بـراي  هاي هفـت ها در گروه برچسب       
اي مسائل در مـنـابـع  هاي رسانه شناسايي بازتاب

اند. از كنار هم قرار گرفـتـن  موجود استفاده شده
شـكـل » ابـر مسـائـل«هاي هر حوزه،  برچسب

دهنده  گيرد كه بزرگ بودن هر برچسب نشان مي
اي  متصل بودن آن به تعداد بيشتـر مـتـن رسـانـه

گيـري و در  صورت كيفي نتيجه ها به است. يافته
اند. مراحل بعدي  استفاده شده

 
19 1396پژوهي ايران  آينده



هـا در  ) به مفهوم استخراج اطالعات نهان و يا الگوها و روابط مشخص در حجم زيادي از دادهData Miningكاوي ( داده       
كارگيري شواهد مربوط به گذشته و حال براي تخميـن  اي از به كاوي نمونه يك يا چند بانك اطالعاتي بزرگ است. استفاده از داده

ها  هاي مورد استفاده در مطالعات آينده عنوان تكنيك كاوي به كاوي و داده پژوهي از متن آينده است. هرچند كه در متون علمي آينده
هايي باعث شده استفاده از آنها چندان مرسوم نباشد. خوشبختانـه ايـده  كارگيري چنين روش هاي فني به نام برده شده، اما محدوديت

هاي اوليه قرار دارد  محقق شد، هرچند هنوز در گام 1396پژوهي ايران براي گزارش سال  هاي آينده كاوي در گزارش استفاده از داده
و تا رسيدن به نقطه مطلوب ما فاصله زيادي است.

كاوي در اين پژوهش با هدف شناخت روندها و نقاط تمركز فعاليت كاربران ايراني در فضاي مجازي صورت گرفته است.  داده       
ترند اصلي فعاليت كابران ايراني در سه رسانه اجتماعي مورد توجه ايرانيان (تلگرام، اينستاگـرام و تـويـيـتـر) و  500همين منظور  به

وجوي گوگل مبناي تحليل قرار گرفت. وجوهاي فزاينده ايرانيان در موتور جست وجوهاي برتر ايرانيان و جست همچنين نتايج جست

كاوي داده

بان گران كيفي آينده تحليل

بندي موضوعي  الگوي دسته
1396پژوهي ايران  آينده

ترند اصلي توييتر 500

ترند اصلي تلگرام 500

ترند اصلي اينستاگرام 500

)1395ماه  دي 15تا  1395(اول فروردين 

وجوهاي برتر ايرانيان جست

وجوهاي فزاينده ايرانيان جست

)1395تا  اول اسفند  1394(اول اسفند 
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هاي علمي ايران پويش گزارش

هاي عمومـي  هاي راهبردي و علمي ايران يكي ديگر از مسيرهاي شناسايي مسائل است. در ايران انتشار گزارش مطالعه گزارش        
ها نيز چندان مرسوم نيست.  جزء در حوزه اقتصاد در ساير مباحث جايگاهي ندارد. همچنين متاسفانه انتشار عمومي گزارش اي به دوره

صورت آزاد مـنـتـشـر  هاي عمومي كه در اينترنت به عنوان يك مجموعه غيردولتي نيز عمدتا به گزارش بان به گروه تحقيقاتي آينده
ها در مـرحـلـه اولـيـه  بهره گرفته شده است. تعدادي از اين گزارش 1396پژوهي ايران  شوند دسترسي داشته و از آن براي آينده مي

اند. شناسايي مسائل و تعدادي از آنها در مراحل بعدي براي كامل كردن منظومه مسائل استفاده شده

ناشرعنوان گزارش

حوزه موضوعي

جامعهفرهنگسياستاقتصاد
محيط 
زيست

علم و 
فناوري

سالمت

1
ها و راهبردهاي مجلس  اولويت«ترين مسائل كشور؛  عمده

»شوراي اسالمي در دوره دهم

هاي مجلس  مركز پژوهش
شوراي اسالمي

2
بر پايه  1393تا سال  1352وري از سال  هاي بهره شاخص 

1383سال 
وري ايران سازمان ملي بهره

3
معاونت طرح و برنامه وزارت گذاري خارجي در ايران وضعيت سرمايه

صنعت، معدن و تجارت

4
معاونت اقتصادي، وزارت امور هاي بازنشستگي نظارت بر صندوق

اقتصادي و دارايي

5
معاونت اقتصادي، وزارت امور تحليل عملكرد اوراق مشاركت

اقتصادي و دارايي

6
معاونت اقتصادي، وزارت امور نقش بانك مركزي در نظارت بر بازارهاي مالي

اقتصادي و دارايي

7
گزارش شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي 

1395خانوارهاي شهري كشور در اسفند ماه سال 
مركز آمار ايران

مركز آمار ايران1395گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 8

9
باني موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري  گزارش ديده
اسالمي ايران

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
جمهوري اسالمي ايران

10
شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور (مقدماتي) 

1395نه ماهه اول سال 
بانك مركزي جمهوري اسالمي 

ايران
سازمان حفاظت محيط زيستگزارش وضعيت محيط زيست ايران  11

12
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و طرح ملي سنجش سرمايه اجتماعي كشور 

ارتباطات
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هاي علمي ايران پويش گزارش

ناشرعنوان گزارش

حوزه موضوعي

جامعهفرهنگسياستاقتصاد
محيط 
زيست

علم و 
فناوري

سالمت

هاي اقتصادي مركز  معاونت پژوهش)18تا  1شناسي نظام بانكي ( هاي آسيب سلسله گزارش13
هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

14
(ارزيابي  1395پايش محيط كسب و كار ايران در تابستان 

تشكل اقتصادي سراسر كشور از مؤلفه هاي ملي محيط  261
كسب وكار در ايران)

هاي اقتصادي مركز  معاونت پژوهش
هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

15
وضعيت ايران درآخرين گزارش رقابت پذيري جهاني (

20172016(
هاي اقتصادي مركز  معاونت پژوهش

هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

16
هاي اقتصادي مركز  معاونت پژوهشموانع محيطي تأسيس و رشد كسب وكارهاي خرد در تهران

هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

17
مروري بر وضعيت قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات 

دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات (با 
تمركز بر عملكرد صندوق نوآوري و شكوفايي)

هاي زيربنايي و امور توليدي  معاونت پژوهش
هاي مجلس شوراي اسالمي مركز پژوهش

هاي زيربنايي و امور توليدي  معاونت پژوهشهاي علم و فناوري كشور بررسي وضعيت پارك18
هاي مجلس شوراي اسالمي مركز پژوهش

19
در  CO2سنجش مصرف انرژي و انتشار آاليندگي 

هاي اقتصادي بخش
هاي اقتصادي مركز  معاونت پژوهش

هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

20
. عملكرد نه ماهه و 6تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران 

1395برآورد رشد اقتصادي سال 
هاي اقتصادي مركز  معاونت پژوهش

هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

21
شناسي مدارس در نظام آموزش و پرورش ايران (با  گونه

تأكيد بر تحليل اجتماعي پيامدهاي آن)
هاي اقتصادي مركز  معاونت پژوهش

هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

22
هاي جامع  هاي مربوط به تدوين سياست ارزيابي علل ناكامي

انرژي در كشور
هاي زيربنايي و امور توليدي  معاونت پژوهش
هاي مجلس شوراي اسالمي مركز پژوهش

23
توليد و تجارت محصوالت اساسي بخش كشاورزي در بازه 

13801395هاي  زماني سال
هاي زيربنايي و امور توليدي  معاونت پژوهش
هاي مجلس شوراي اسالمي مركز پژوهش

24
هاي زيربنايي و امور توليدي  معاونت پژوهشانداز درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز ايران چشم

هاي مجلس شوراي اسالمي مركز پژوهش

25
گذاري در حوزه  هاي آماري در سياست نگاهي به بايسته

ازدواج
هاي اجتماعي فرهنگي مركز  معاونت پژوهش

هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

26
گذاري مجلس شوراي  دوره قانون 9بررسي وضعيت 

اسالمي در حوزه فرهنگ
هاي اجتماعي فرهنگي مركز  معاونت پژوهش

هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش
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المللي هاي بين پويش گزارش

ناشرعنوان گزارش
قلمرو موضوعيحوزه موضوعي

جامعهفرهنگسياستاقتصاد
محيط 
زيست

علم و 
فناوري

المللي بيناي منطقهمليسالمت

1
: خاورميانه و 2017بيني ساالنه  پيش

شمال آفريقا

استرتفور

استرتفور2017بيني  پيش2

3
موسسه بروكينگزچگونگي مبارزه با تروريسم در دوران ترامپ

4
آيا عمان در مقابل ايران به عربستان 

پيوندد؟ مي

موسسه بروكينگز 

5

نظرات متخصصان موسسه بروكينز در 
ترين مسائل خاورميانه در  مورد عمده

2016سال 

موسسه بروكينگز

موسسه ريسك جهاني2017هاي جهاني  خالصه ريسك6

7
خالصه گزارش ساالنه سازمان 

بهداشت جهاني

سازمان بهداشت 
جهاني

8
اي در يمن و  نقش بازيگران منطقه

هاي صلح فرصت

مركز مطالعات 
استراتژيك صنعا

فايننشيال تايمز2017بيني جهان در سال  پيش9

10
هاي  شبكه فرصت2017هاي جهاني  گزارش ساالنه فرصت

جهاني

11
پنج روند فناوري كه جهان را در سال 

تغيير خواهد داد 2017

ديجيتال ترندز

12
در خصوص موفقيت روسيه در 
خاورميانه بزرگنمايي شده است

كارنگي خاورميانه

كنراد آدنئاورشود ساز مي وقتي آموزش مشكل13

پروتيويتي2017هاي  ترين ريسك گزارش اجرايي مهم14

15
انجمن اقتصاد جهانيگزارش انجمن اقتصاد جهاني 

(World Economic 
Forum)

المللي يكي ديگر از مسيرهاي شناسايي مسائل مرتبط با ايران بوده است. براي ايـن مـنـظـور  هاي راهبردي بين مطالعه گزارش        
اند تـا فـهـرسـتـي از  هاي جهان انتخاب شده ميالدي از برترين انديشكده 2017هاي مرتبط با اوضاع منطقه و جهان در سال  گزارش

بان در مرحله اول پژوهش استخراج شود. بندي موضوعي آينده ها با استفاده از الگوي دسته مسائل مطرح شده توسط آن
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حجم قابل توجه مسائل شناسايي شـده         
كه بالغ بر چند هزار مورد بـود، مسـتـلـزم 

بندي آنهـا بـود.  دهي براي امكان جمع نظم
در اين مرحله سه فعاليت عمده انجام شد:

بندي آماري ها و جمع . تجميع يافته1

بندي كيفي مسائل و ايجاد سلسـلـه  . دسته2
ها مراتب

گانه7هاي  هاي ذهني حوزه .  ترسيم نقشه3

2

اي نمايش داده شده است.  ها در مرحله شناسايي، تعداد چند صد مسئله بدست آمد كه آمار آن در نمودار دايره در هر يك از اين حوزه
 7مورد از طريق  542و در حوزه سالمت تعداد  593در حوزه اقتصاد بود. پس از آن در حوزه سياست تعداد  678بيشترين تعداد برابر با 

هاي تحليل كيفي،  بان تالش كردند تا با استفاده از روش مسير توضيح داده شده شناسايي شد. پس از شمارش آماري، پژوهشگران آينده
حوزه را تا چند اليه مشخص كنند. 7هاي هر كدام از  مسائل مشابه را كنار هم قرار داده و زيرحوزه

در نهايت سلسله مراتب مسائل كه مشتمل بر چـنـد         
هـاي  هاي هر موضوع بود از طريق نـقـشـه اليه زيرحوزه

افـزاري  هاي دسـتـي و نـرم ذهني  و دواير آينده با شيوه
ترسيم شد تا نظم اوليه قابل نمايشي از مجموع مسائل هر 
حوزه مشخص شود. در شكل نقشه ذهني مسائل حـوزه 

كنيد. ها را مشاهده مي سالمت از منبع پايش رسانه
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بر اساس مدل پويش محيط، مسـائـل          
اند. الزم بود از  بندي شده حوزه دسته 7در 

ميان هزاران مسئله شناسايي شـده كـه در 
مـورد  100گرفتند تعداد   مرحله قبل، نظم

گزينش شود. بدين منظور اقـدامـات زيـر 
انجام شده است:

 100بندي توزيع  . محاسبات فرمول سهميه1
مسئله

 100. مشخص شدن سهم هر حـوزه از 2
مسئله

كارگروه تخصصي و  7. تشكيل جلسات 3
انتخاب مسائل

مسئله 100. تشكيل و تكميل منظومه 4

3

رو بود كه ضرورت كاهش  پذير نيست و از اين بندي از ميان چند هزار مسئله امكان  رنبه
مورد براي گزينش نهايي انتخاب شده اسـت. قـدم اول  100آنها وجود داشت. تعداد 

مسئله چه تعدادي است. در  100حوزه در  7اين بود كه مشخص شود سهم هر كدام از 
اين بخش تالش زيادي صورت گرفت تا مبناي محاسبه دقيقي بدست آيد. توضيحـات 

بندي موضوعات در بخش پيوست ارائه شده اسـت و  كامل و محاسبات فرمول سهميه
شود: در اينجا به اختصار بدان اشاره مي

فرمول اصلي عبارت است از: 

فرمول محاسبه سه جزء فرمول اصلي نيز به شرح زير هستند:

گانه بدين تـرتـيـب 7هاي  شود سهم هر يك از حوز با انجام محاسبات رياضي مشخص مي
مـورد)،  14مورد)، فرهنگ ( 15مورد)، اجتماعي ( 17مورد)، سياست ( 18است: اقتصاد (
مورد). 11مورد) و علم و فناوري ( 12مورد)، سالمت ( 13محيط زيست (

انتخاب مسائل هر حوزه نيز بـا تشـكـيـل جـلـسـات 
هاي تخـصـصـي انـجـام شـده اسـت. هـر  كارگروه

 5كارگروه عالوه بر گروه پژوهشگران، متشـكـل از 
بـيـنـيـد.  عضو متخصص بوده است كه در تصوير مـي

مسئله نيز با رجوع دوبـاره  100پس از مشخص شدن 
به هزاران مسئله شناسايي شده منظومه مسائل تشكـيـل 

ها تكميل شده است. و با كمك اعضاي كارگروه
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با رجوع به خبرگان برگزيده، تـعـداد          
مسئله شناسايي شده در مرحـلـه قـبـل  100
اند. اقدامات اين مرحـلـه بـه  بندي شده  رنبه

شرح زير است:

 100. دريافت نظر خبرگان درباره اهميت 1
مسئله

. دريافت نظر خبرگان درباره عدم قطعيت 2
مسئله 100

دهي به حضور خبرگان هر موضوع  . سهم3
بندي در اولويت

در گام نخست دو پرسشنـامـه آنـاليـن      
طراحي و براي خبرگان برگـزيـده ارسـال 
شد. دو پرسشنامه مستقل ولي مشابـه بـراي 

مـورد از  100تعيين عدم قطعيت و اهميت 
گويـان   اند. پاسخ نگاه خبرگان طراحي شده

به ميزان اهميت و عدم قطعيت هر مسـئـلـه 
دادنـد. مـقـدار صـفـر  10تا  0امتيازي از 

اهميت بودن يا وجود نـداشـتـن   معناي بي  به
ميزان اهميت يا عدم  10تا  1عدم قطعيت و 

كند. قطعيت را مشخص مي

4

بندي مسائل ايـران در  بندي و رتبه در قدم بعدي الزم است كه مجموع نظرات دريافتي جمع      
بـنـدي،  مشخص شود. در اينجا الزم است دقـت زيـادي صـورت گـيـرد تـا رتـبـه 1396سال 

مشخصي نباشد. مثال ممكن اسـت   هاي يك گروه از خبرگان با ويژگي زني كننده گمانه منعكس
خبرگان سالمت، ناخودآگاه  به اهميت دادن بيشتر به مسائل حوزه خودشان گرايش داشته باشنـد 

بندي موضوعات در اين بـخـش  ها. از اين رو از فرمول سهميه و به همين ترتيب درباره ساير حوزه
شان اجازه ايفاي نـقـش  شود و به خبرگان هر حوزه بر اساس سهم حوزه تخصصي نيز استفاده مي

درصـد  12عنوان مثال خبرگـان حـوزه سـالمـت تـنـهـا  بندي نهايي داده شده است. به در رتبه
مسئله اول ايران دارند. 100بندي  اثرگذاري در رتبه

بـنـدي شـود.  توانست باعث ايجاد سوگيـري در رتـبـه اما تنها حوزه تخصصي نيست كه مي      
هاي ديگر از جمله استان محل سكونـت، سـن،  بان نشان داده تفاوت مطالعات پيشين گروه آينده

مفهوم دولتي يا خصوصي يا عمومي بـودن، ديـدگـاه سـيـاسـي، رشـتـه  جنس، حوزه فعاليت به
رو ايـن  تحصيلي، قوميت، دين و مذهب و موارد ديگر نيز در اين زمينه اثرگذار هستنـد. از ايـن

بـنـدي  هاي خبرگان نيز از آنها پرسيده شده تا در انتخاب تعدادي از خبرگان براي رتـبـه ويژگي
مسـئـلـه   100ها در ترتيب  المقدور تالش شود كه نظر همه اين تفاوت نهايي لحاظ شود و حتي

منعكس شود.

از نگاه خبرگان  1396مسئله اول در سال  100عبارت ديگر با رويكرد اكتشافي تالش شده  به      
هاي متفاوت شناسايي و معرفي شود. در واقع خبرگان بر اساس دانش و تـجـربـه  ايراني با ويژگي

چه مواردي خـواهـد بـود.  1396مسئله برتر ايران در سال  100اندكه  پيشين خود قضاوت كرده
تك خبرگان تالش شده است تا از اتخـاذ  ها و تمايالت ويژه تك بدين ترتيب با پرهيز از گرايش

بندي الـقـاي نـگـرشـي  عبارت بهتر، هدف از رتبه رويكردي هنجاري و تجويزي اجتناب شود. به
هـاي زمينـه كننده بر اساس پيش همه خبرگان شركت خاص از منظري خاص نبوده است و اجماع 

ها مالك ارائه فهرستي از مسائل با رويكردي اكتشافي بوده است.  علمي و پژوهشي آن

 
26 1396پژوهي ايران  آينده



مسئله بر اساس  100بندي   پس از رتبه         
قطعيت، الزم اسـت  دو معيار اهميت و عدم

ــدم ــت ع ــي ــع ــط ــراي  ق ــدي ب ــي ــل ــاي ك ه
سناريوپردازي انتخاب شود. به همين منظور 

اقدامات زير انجام شده است:

هاي تحليـل و مشـخـص  . ارزيابي گزينه1
كردن محدوده

بندي مسائل برتر براي رسـيـدن بـه  . دسته2
هاي كليدي قطعيت عدم

هاي متغيرها براي تـحـلـيـل  . تعيين حالت3
شناختي ريخت

. تشكيل ماتريس باالنس اثرات متقابل4

5

مسـئـلـه، الزم اسـت عـدم  100پس از مشخص شدن ميزان اهميت و عدم قطعيت        
مشخص تا امكان سنـاريـوپـردازي فـراهـم شـود. عـدم  1396هاي كليدي سال  قطعيت
زمان از اهـمـيـت و عـدم قـطـعـيـت بـااليـي  هاي كليدي مسائلي هستند كه هم قطعيت

هاي كـلـيـدي، از نـمـوداري  سازي و انتخاب عدم قطعيت برخوردارند. به منظور بصري
استفاده شده است كه محور افقي آن بيانگر امتياز اهميت و محور عمودي آن بـيـانـگـر 

شود.  شناخته مي» نمودار پراكنش«امتياز عدم قطعيت هر مسئله است و با عنوان 

دارنـد انـتـخـاب  100از  50مسائلي كه هم امتياز اهميت و هم عدم قطعيت باالي        
سازي سناريوپردازي،  هاي كليدي را مشخص كنند. به منظور ساده اند تا  عدم قطعيت شده

انـد تـا در نـهـايـت  بـنـدي شـده مسئله داراي اين ويژگي، تركيب و دسـتـه  15تعداد 
انـجـام شـود. سـپـس  »كالن عدم قطعيت كـلـيـدي«سناريوپردازي با استفاده از سه 

شناختي مشخص و مـاتـريـس اثـرات  هاي اين  متغيرها براي انجام تحليل ريخت حالت
متقابل تشكيل شده است.

 
يعدم قطعيت  از ويژگ ي  ه يك د دي پ ي  اصل ي  ي ها م ه رخ  د در آين است كه  ي  ت، يك  هاي طعي ق م  ل وجود عد دلي ه  د. ب هن د

هايي درباره آن مطرح كـرد.  توان حدس موضوع، مسئله، يا چالش، ممكن است در آينده هر شرايط يا حالت ممكني را داشته باشد و تنها مي
اگر يك موضوع، مسئله يا مفهوم عدم قطعيت كمي داشته باشد، وضعيت آن در آينده نزديك با تغيير يا تحولي عمده روبرو نخواهد شد.

ممكن است اهميت يك مسئله بسيار زياد باشد اما در آينده شاهد تغييراتي جدي در وضعيت آن نباشم: مانند تغييرات اقليمي. ممـكـن اسـت 
يك مسئله در مقايسه با مسائل ديگر اهميت كمتري داشته باشد اما در آينده شاهد تحول يا تغييري جدي در وضعيت آن باشيم. به طور سـاده 

سازي كرد. شبيه  »بيني قابليت پيش« و » دامنه تغييرات«توان مفهوم عدم قطعيت را با مفهوم  مي

بـيـنـي  تر اگر درباره يك مسئله در آينده يك سال پيش رو اعتقاد داشته باشيم كه ممكن است تغيير جـدي روي دهـد و پـيـش بيان ساده به
وضعيت آن  دشوار است، آن مسئله عدم قطعيت بااليي دارد. اما اگر اعتقاد داشته باشيم وضعيت يك مسئله فارغ از اهميت آن در يك سـال 

بيني كرد در انتهاي سال چه وضعي خواهد داشت، آن مسئله عدم قطعيت پاييني دارد. توان پيش آينده تغيير چنداني نخواهد كرد و مي
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ــا مشــخــص شــدن حــالــت          هــاي  ب
هاي كليدي و تشكيل ماتريس،  قطعيت عدم

زمان ساخت سناريوها فرا رسـيـد كـه از 
هاي زير به سرانجام رسيد:  طريق گام

. برگزاري پنل شناسايي اثرات متقابل1

افـزار  . تحليل فني نـتـايـج پـنـل بـا نـرم2
سناريوويزارد

افزاري و تشكيل  . ارزيابي نتايج تحليل نرم3
اسكلت سناريوها

سازي سنـاريـوهـا و  . برگزاري پنل نهايي4
تعيين خطوط محتوايي

. نگارش و تقويت سناريوهاي نهايي5

6

پژوهي سناريوپردازي است كه با اسـتـفـاده از  هاي آينده يكي از پركاربردترين روش     
طـور مـفـصـل روش  بـه 1395پژوهي ايران  شود. در آينده هاي مختلفي انجام مي تكنيك

) و استفاده از Cross Impact Balance Analysisتحليل باالنس اثرات متقابل (
) توضيح داده و از آن بـراي سـاخـت ScenarioWizardافزار سناريوويزارد (  نرم

نيز مجددا از همان روش  1396پژوهي ايران  گرفتيم. در آينده  بهره 1395سناريوهاي ايران 
كنيم. در صورت تمايل به آشـنـايـي بـا  ايم و از تكرار توضيحات پرهيز مي استفاده كرده

توانيد به گزارش سال پيش مراجعه كنيد. اصول اين روش مي

با در نظر گرفتن سه عدم قطعيت كليدي كه دو مورد آن داراي دو حالت و يك مورد       
برساخته شد. اين تعداد سناريو  1396سناريو براي ايران  12آن داراي سه حالت بود، تعداد 

هاي ممكن بود. با برگزاري پنل شناسايي اثرات متقابل و سپس تحلـيـل   شامل همه تركيب
افزار سناريوويزارد، سناريوهاي داراي سازگاري بيشتر مشخص شدند.   فني نتايج پنل با نرم

افزاري و تشكيل اسكلت سناريوها توسط گروه تـحـقـيـقـاتـي  ارزيابي نتايج تحليل نرم     
سازي سناريوها و تعيين خطوط محتوايي تشكيل شد. در  بان انجام و سپس پنل نهايي آينده

عنوان سنـاريـوهـاي داراي  خانواده سناريويي بودند به 4دهنده  سناريو كه تشكيل 5نهايت 
هايـي از  بيشترين سازگاري كمي و كيفي تشخيص داده شدند. اين سناريوها در قالب متن

اند. زمان آينده به نگارش درآمده و در بخش پاياني گزارش معرفي شده
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بخش  دوم

بندي مسائل نتايج رتبه
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در اين بخش ارائه شده است. در بخـش نـخـسـت، نـتـايـج  1396مسئله برتر ايران در سال  100بندي  نتايج رتبه      
بندي با استفاده از شاخص اهميت ارائه شده است. مسائلي كه اهميت باالتري دارند در بـاالي نـمـودار قـابـل  رتبه

 50اند، كمترين ميانگين اهميت را از نظر خبـرگـان دارنـد.  مشاهده است و مسائلي كه در انتهاي نمودار قرار گرفته
درصـد دارنـد، در  60تـا  50اي كه اهميت  مسئله 50و  31درصد به باال دارند، در صفحه  60اي كه اهميت  مسئله

قابل مشاهده است.  32صفحه 

بندي مسائل از نـگـاه  بندي مسائل از نگاه خبرگان مناطق مختلف جغرافيايي، رتبه در قسمت دوم اين بخش، رتبه      
بندي مسائل از نگاه خبرگان بخش دولتي، خصوصي و عمومـي  هاي مختلفي كه خبرگان به آن تعلق دارند، رتبه نسل

گانه ارائه شده است. در نمودارهاي  هاي موضوعي هفت بندي مسائل از نگاه خبرگان هر يك از حوزه و در پايان رتبه
هاي مختلف خبرگان ارائه شده است. عالوه بر اين با توجـه  اي اين بخش تنها هفت مسئله برتر با توجه به ويژگي ميله

گانه تعلق دارد. از  هاي موضوعي هفت توانيد دريابيد كه مسائل به كدام يك از حوزه ها، مي به رنگ هر يك از ميله
هاي موضوعي استفاده خواهد شـد.  هاي بعدي گزارش نيز براي مشخص كردن حوزه همين راهنماي رنگ در بخش

همچنين براي مشاهده اعداد دقيق مربوط به ميانگين اهميت، مشاهده ميانگين عدم قطعيت هر يك از مسائل و تعـلـق 
توانيد به پيوست همين گزارش مراجعه كنيد. به حوزه موضوعي، مي

R G B كد رنگ
57 57 80 393950 اقتصاد

243 89 31 f3591f سياست
169 197 0 a9c500 جامعه
26 168 254 1aa8fe فرهنگ

255 215 52 ffd734 محيط زيست
111 126 137 6f7e89 سالمت
204 204 204 cccccc علم و فناوري

1396هاي موضوعي مسائل ايران در سال  راهنماي رنگ حوزه

منـد  در صورتي كه عالقه
هاي ثانويـه  به ارائه تحليل

و ترسـيـم تصـويـرهـاي 
ها هسـتـيـد،  مرتبط با داده

تـوانـيـد بـه مـنـظـور  مي
ها از كـد  دستي يافته يك
هاي مربوط بـه هـر  رنگ

موضوع استفاده كنيد.
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، تالش شد بـا رويـكـرد 1396بندي مسائل ايران  شناسي توضيح داده شد، در رتبه طور كه در بخش روش همان      
عـبـارت ديـگـر   بندي لحاظ شـود. بـه هاي مختلف در رتبه ها، نظرات خبرگان با ويژگي دخيل كردن اغلب تفاوت

ها از  كننده خبرگاني از همه نقاط ايران باشد در كنار اينكه به ديگر تفاوت بندي نهايي تا حد ممكن منعكس اولويت
ها و نقشي كه  جمله قوميت، مذهب، سن، جنسيت، رشته تحليلي، حوزه تخصصي و غيره توجه شود. برخي از تفاوت

بندي دارند در اين بخش منعكس شده است.  در اولويت

عبارت ديگـر مـنـاطـق   تواند مورد توجه باشد  ناشي از محل سكونت است. به ها كه مي ترين تفاوت يكي از مهم      
هاي متفاوتـي بـه مسـائـل كشـور  اجتماعي متكثر داراي نگاهسبب شرايط جغرافيايي و فرهنگي مختلف كشور، به

بندي مسائل ايران از نظر خبرگان مناطق مختلف گزارش شده است. نتايج نشان  هاي رتبه هستند. در اين بخش تفاوت
بندي، خبرگان اغلب مناطق بر سر پراهميت بودن تعداد قابل توجهـي از   هايي در رتبه رغم وجود تفاوت دهد علي مي

زمان مورد توجـه  صورت هم ها را به مسائل كشور اجماع دارند. هر پژوهش جامعي بايد مسائل مورد اجماع و تفاوت
گـفـتـمـان «يا تحت تاثيـر  »نشين تهران«كه تنها برآمده از نگاه خبرگان  »مركزمحور«قرار داده و از ارائه نتايج 

براي همه نقاط كشور پرهيز كند. است، »محورتهران

تواند مـتـاثـر از  هايي كه مي اي از تفاوت براي نشان دادن نمونه
بندي خبرگان چهار استان كشـور از  محل سكونت باشد، رتبه

نقاط مختلف جغرافيايي را با هم مرور خواهيم كرد.

ها بندي از نگاه استان تفاوت رتبه
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* از نگاه خبرگان چهار استان 1396مسئله اول ايران   7
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بندي خبرگان استان تهران: رتبه
. ضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي 1

. بيكاري 2

. ركود / رونق اقتصادي 3

. فساد سيستمي 4

. بحران ريزگردها 5

. بحران آلودگي هوا 6

. سرمايه اجتماعي  7

بندي خبرگان استان خراسان شمالي: رتبه
. سرمايه اجتماعي  1

. ضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي 2

. ركود / رونق اقتصادي 3

. فساد سيستمي 4

1396. انتخابات 5

. فقر و نابرابري 6

. بحران تامين آب7

بندي خبرگان استان ايالم: رتبه
. بيكاري 1

1396. انتخابات 2

. حقوق اساسي و شهروندي 3

. بحران تامين آب4

. ضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي 5

. بحران آلودگي هوا 6

. اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 7

بندي خبرگان استان اصفهان: رتبه
. بحران تامين آب1

. بحران ريزگردها 2

. كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي 3

. ضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي 4

. مسائل ازدواج 5

. بيكاري 6

. بحران آلودگي هوا 7 ها را نشان دهد. اند تا تفاوت عنوان نمونه انتخاب شده * چهار استان تنها به
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هاي مختلف  بندي خبرگان استان در رتبه  اي از تفاوت نمونه

بحران تامين آب  

بحران آب را  ها به توان هم نگاه پررنگ اصفهاني ها، مي با دقت در اين تفاوت
ها بـه بـحـران آب را  رنگ تهراني دليل مجاورت با بحران و هم نگاه كم به
دليل دوري از كانون بحران تفسير كرد. در مجموع برآيند نظرات خبرگان  به

دهد بحران تامين آب، مسئله دوم ايران خواهد بود. كل كشور نشان مي

اعتقاد دارند كه مسئلـه  اصفهانخبرگان استان 
 خواهد بود.  »بحران تامين آب«ايران  اول

بـحـران «تهـران در نگاه خبرگان استان 
ايران خواهد بود.  11مسئله » تامين آب

خراسـان شـمـالـي در نگاه خبرگان استان 
خواهد بود.  7مسئله  »بحران تامين آب«

بـحـران «ايـالم در نگاه خبرگان استان 
ايران خواهد بود.  4مسئله » تامين آب



ها و  ها هم از جنبه شباهت هاي مختلف قابل مشاهده است. يافته بندي در ميان خبرگان متولد دهه در اين بخش تفاوت رتبه      
تر  بندي شبيه رتبه  50و  40، 30هاي  رسد خبرگان متولد دهه نظر مي هم از جنبه موارد متفاوت قابل تفسير هستند. در مجموع به

هايي است. تر داراي تفاوت بندي خبرگان جوان اند و با اولويت به هم ارائه كرده

هاي مختلف بندي از نگاه نسل رتبه
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هاي مختلف بندي از نگاه نسل رتبه
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ها هـم از  هاي دولتي، خصوصي و عمومي قابل مشاهده است. يافته بندي در ميان خبرگان بخش در اين بخش تفاوت رتبه      
هاي دولتي و عمـومـي  رسد خبرگان بخش نظر مي ها و هم از جنبه موارد متفاوت قابل تفسير هستند. در مجموع به جنبه شباهت

اند. بندي متفاوتي ارائه كرده بندي شبيه به هم و خبرگان بخش خصوصي رتبه رتبه

بندي از نگاه خبرگان بخش دولتي، خصوصي و عمومي رتبه 
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ها  ها هم از جنبه شباهت موضوع قابل مشاهده است. يافته 7بندي در ميان خبرگان  در اين بخش تفاوت رتبه      
دادن به مسائل حوزه تخـصـصـي در مـيـان  و هم از جنبه موارد متفاوت قابل تفسير هستند. گرايش به اهميت 

ها از جمله محيط زيست مشهود است. برخي حوزه

هاي مختلف بندي از نگاه خبرگان حوزه رتبه
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بندي از نگاه خبرگان موضوعات مختلف رتبه 
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هاي تحصيلي مختلف التحصيالن رشته بندي در فارغ هاي رتبه هايي از تفاوت نمونه

اولويت اول ايران از نظر خبرگان با لحاظ كردن سه ويژگي را مشاهده كرديد.  در اين بخش هم يك نمونه  7هاي قبل  در قسمت   
كنيم. شود را مرور مي هاي تحصيلي مختلف ايجاد مي بندي به موضوعات از نظر خبرگان داراي رشته از تفاوتي كه در رتبه

ام ايـران در سـال 87از نظر خبرگان اولويت توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات مسئله       
خواهد بود. اما اگر قرار بود تنها خبرگان با تحصيـالت فـنـي و مـهـنـدسـي خـبـرگـان  1396
گـرفـت و در  كننده باشند اين مسئله كه داراي ابعاد فني بااليي است، مرتبه باالتري مي شركت

گرفت. قرار مي 78رتبه 

خواهد بود. امـا اگـر  1396ام ايران در سال 7از نظر خبرگان اولويت بحران ريزگرد مسئله       
كننده باشند  هاي پزشكي و بهداشت خبرگان شركت قرار بود تنها خبرگان با تحصيالت در رشته

ام قـرار  5كرد و در رتبـه  اين مسئله كه داراي ابعاد سالمت بااليي است، رتبه باالتري پيدا مي
گرفت. در مقابل اگر قرار بود تنها خبرگان با تحصيالت فني و مهندسي نظر دهند  اين مسئله  مي

رفت. ام مي27به رتبه 

سـرمـايـه شود كه خبرگان علوم انساني اولويت باالتري به مسئله  به همين ترتيب مشاهده مي     
هـاي  الـتـحـصـيـالن رشـتـه اند، در حالي كه فارغ ام قرار داده5را در رتبه  اند و آن دادهاجتماعي 

ام 23را در رتبه  پزشكي و بهداشت كه احتماال شناخت و سروكار كمتري با اين مفهوم دارند آن
اند. قرار داده

ها را تعيين كـنـنـد تـرتـيـب  به همين ترتيب اگر بنا بود خبرگان داراي يك ويژگي خاص، رتبه
خورد. هم مي چينش آنها به
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رتبه در 
گزارش نهايي

هاي  التحصيالن رشته فارغ
پزشكي و بهداشت

هاي  التحصيالن رشته فارغ
علوم پايه و مهندسي

هاي  التحصيالن رشته فارغ
علوم انساني

6 23 10 5 سرمايه اجتماعي
87 98 78 90 توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات

7 5 27 8 بحران ريزگرد



ها بندي با توجه به ساير ويژگي رتبه

ها نبـود. قصـد  هاي تمايزبخش، مشخص كردن تفاوت نگاه هدف از ارائه بخشي از نتايج تفكيكي بر اساس برخي ويژگي      
شود خبرگان حتي زماني كه از آنـهـا از مـنـظـر  هاي پيشيني باعث مي ها و ويژگي داشتيم نشان دهيم كه چگونه برخي تفاوت

هاي مختلف خـبـرگـان  هايي درباره آينده مطرح كنند، به نتايج متفاوتي برسند. دريافت زني شود تا  گمانه اكتشافي پرسش  مي
هاي شناختي است. شان يكي از عوامل اين سوگيري از محيط اطراف

اما راه حل چيست؟

اي وجود دارد كه در آن  هاي  آماري شناخته شده هاي علوم انساني براي شناخت يك جمعيت بزرگ، روش در پژوهش      
 » 1396پـژوهـي ايـران  آينده«گيري كمي وجود دارد. اما در  هايي براي نمونه شود و فرمول از قواعد احتماالتي استفاده مي

شود. عنوان يكي از مسيرهاي شناخت آينده، ماهيتي كيفي دارد و چنين مسيري دنبال نمي نظر خبرگان به رجوع به

بندي، يك راه رجوع به خبرگان از پيـش شـنـاخـتـه شـده داراي تـجـربـه  ها در رتبه منظور وارد نشدن انواع سوگيري به      
اي، جنسيتي، سياسي، قوميتي، مذهبي و غيره) اسـت. راه  هاي تمايزبخش (اعم از رشته نگر، فاقد انواع تعصب اي، كل رشته  ميان

) در پژوهش كيـفـي اسـت. Maximum Variation Samplingگيري حداكثر تنوع ( دوم استفاده از رويكرد نمونه
هاي مختلف مورد پرسش قرار گيرند.  بدين مفهوم كه خبرگاني داراي انواع ويژگي

راه دوم برگزيده شده است. همچنين تالش شده مراقبت شود اگر يك گروه از خبرگان » 1396پژوهي ايران  آينده«در        
صورت كامل در پژوهش شركت كردند و گروه متفاوت آنها حضور كمرنگي داشتند با تـدابـيـري وزن  داراي هر ويژگي به

بندي منعكس كننده حداكثر تنوع موجود ميان خبرگان باشد. مناسب براي هر گروه در نظر گرفته شود و رتبه

بندي سوگيري ايجاد كند در مدل زير خالصه شده است: هاي مدنظر گروه تحقيقاتي ما كه ممكن است در رتبه تفاوت     

مسائل بندي رتبه
سن

جنسيت

قوميت

مذهب

رشته تحصيلي

حوزه تخصصي

گرايش سياسي

محل سكونت

عمومي /  دولتي / خصوصي

هاي مورد رجوع رسانه
(معرف دسترسي گفتماني)

منابع علمي مورد رجوع
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43

بخش  دوم

هاي موضوعي    حوزه

1396پژوهي ايران  آينده



هـاي  گانه شامـل حـوزه7بندي موضوعي  بر اساس مدل دسته 1396پژوهي ايران  شناسي توضيح داده شد، آينده طور كه در بخش روش همان       
ها در مرحله شناسايي، تـعـداد  اقتصاد، سياست، جامعه، فرهنگ، محيط زيست، سالمت و علم و فناوري انجام شده است. در هر يك از اين حوزه

از نگاه خبرگان، ميزان پيچيدگي و تعداد مسئله شناسـايـي شـده دور  1396چند صد مسئله بدست آمد.  با استفاده از سه شاخص اهميت در سال 
شوند تا تصويري از وضعيت  هاي موضوعي مرور مي بندي مسئله در قالب دسته 100مسئله مشخص شد. در اين بخش  100اول، سهم هر حوزه در 

ترسيم شود. 1396حوزه در سال  7هريك از 

گانه گزارش شده است. ميانگين عدم قطعيت مسائل و ميـانـگـيـن 7هاي  در اين بخش همچنين چند شاخص ديگر نيز درباره هر يك از حوزه      
دهنده وضعيت هر حوزه از نظر اهميت راهـبـردي  بندي بدست آمده است تا حدي نشان اهميت مسائل كه بر اساس نظرات خبرگان در مرحله رتبه

است.  1396و دامنه پايداري و يا تغييرات در سال 

حوزه تخصصي ، چه تصويري براي سال آينـده دارنـد.  خـبـرگـان  7از خبرگان پرسيده شده بود كه در هر يك از       
توانـد  ها مي را انتخاب كنند كه پاسخ »شود بهتر مي«و  »كند فرقي نمي«، »شود بدتر مي«توانستند يكي از سه گزينه  مي
ها در سال آينده باشد. دهنده ميزان اميدواري به بهبود اين حوزه نشان

سهم در مسائل 
عدم  سازنده

هاي كليدي قطعيت

ميانگين عدم 
مسائل قطعيت 

(درصد)

ميانگين 
مسائل  اهميت

(درصد)

سهم در 
100 
مسئله

اهميت در سال 
نگاه  از 1396

خبرگان (درصد)

ميزان 
پيچيدگي

درصد)(

تعداد مسئله 
شناسايي شده 

دور اول

3 39  72 18 16 18 678 اقتصاد
11 50 72 17 15 16 593 سياست
1 31 77 15 13 13 489 جامعه
0 34 67 14 13 13 497 فرهنگ
0 32 78 13 15 13 488 زيست محيط
0 30 70 12 14 14 542 سالمت
0 30 68 11 13 13 472 علم و فناوري

سالمتمحيط زيستعلم و فناوريجامعهفرهنگسياستاقتصاد
32/8837/9036/3643/1811/3664/5547/27شود بدتر مي
37/9047/0355/4549/5552/7326/8252/73كند فرقي نمي
29/2215/078/187/2735/918/640شود بهتر مي
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تعداد مسئله شناسايي شده 

ها ميزان پيچيدگي زير حوزه

از نگاه خبرگان 1396اهميت در سال 

از نگاه خبرگان 1396اميدواري به بهبود در سال 

مسئله 100سهم در 

ميانگين درصد اهميت مسائل 

ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل 

678

درصد 18

درصد 16

درصد 14

عدد 18

درصد  72 

درصد 39

1396پژوهي ايران  آينده



زيرحوزه زيـر بـود: كـار و  9، حوزه اقتصادي مشتمل بر 1396پژوهي ايران  بندي موضوعي و پويش محيط آينده در مدل دسته     
بيمه و بورس، انرژي، حمل و نقل، صنعت و معدن، كشاورزي و دامداري، مسكـن و شـهـرسـازي و  اشتغال، اقتصاد كالن، بانك، 

تجارت و بازرگاني.

در فصل اول اين بود كه پيش از اين مسائل اين حوزه در دو گروه  1395تا  1393پژوهي ايران از  تفاوت سه دوره گذشته آينده       
صنـعـت و كشـاورزي  »پژوهي ايران آينده«شد، اما در الگوي جديد  بندي مي صورت مستقل دسته كشاورزي بهاقتصاد و صنعت

اند. عنوان دو زيرحوزه از اقتصاد در نظر گرفته شده به

اي و گردآوري نظرات خبرگـان و  كاوي، پايش رسانه هاي پژوهشي، داده پويش محيط در اين پژوهش كه با مرور اسناد و داده      
توانيد آمـار مـربـوط بـه تـعـداد  مسئله اقتصادي مختلف منجر شده است. در زير مي 678شهروندان انجام گرفته است، به شناسايي 

گردآوري شده از هر منبع را مشاهده كنيد.
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مورد مشخص شد. ايـن  18حوزه، سهم بخش اقتصاد تعداد  7مسئله در  100بندي توزيع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهميه
گانه گـذاشـتـه شـد. 7هاي موضوعي  هاي ديگر به آراي خبرگان سراسر كشور در حوزه مسئله از حوزه 82مسئله اقتصادي در كنار  18

ها و از نگاه خبرگان اقتصاد مطابق جدول زير است. از نگاه خبرگان همه حوزه 1396بندي مسائل اقتصاد در سال  اولويت

1396بندي مسائل اقتصاد ايران در سال  اولويت
از نگاه خبرگان اقتصادها از نگاه خبرگان همه حوزه

ضرورت اصالحات ساختاري اقتصاديضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي1
ركود / رونق اقتصاديبيكاري2
بيكاريركود / رونق اقتصادي3
گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايهگذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه4
ها بحران بانكها بحران بانك5
قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزمينيقاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني6
هاي دولت حجم باالي بدهيبازار جهاني انرژي7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهميت درباره عدم قطعيت هر مسئله نيز پرسيده شد. همچنين شاخص سومي كـه از مـيـانـگـيـن        
كند.  آيد محاسبه شد كه به انتخاب مسائل مناسب براي سناريوپردازي كمك مي هندسي اهميت و عدم قطعيت بدست مي
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عدم قطعيت مشخص شده است. بر اساس اين نمودار، مسـائـلـي مسئله اقتصادي در محور اهميت 18در نمودار زير پراكنش        
هايي هستند كه ميانگين هندسي اهميت و  درصد داشتند مشخص شدند كه تقريبا همان 50قطعيت باالي  زمان اهميت و عدم كه هم

در سناريوپردازي استفاده شـد. سـهـم  »هاي كليدي عدم قطعيت«كردن  عدم قطعيت بااليي داشتند. از اين مسائل براي مشخص
بخش اقتصاد در اين زمينه تعداد سه مسئله بود.

1396پراكنش مسائل اقتصادي در نقشه ايران  

. سياست1

اقتصاد 2

. فرهنگ3

. محيط زيست4

. جامعه5

. سالمت6

. علم و فناوري7

هاي  قطعيت سه مسئله اقتصادي كه در تعيين  عدم
كليدي نقش داشتند عبارتند از:

گذاري اقتصادي داخلي و خارجي . سرمايه1

. ركود / رونق اقتصادي2

  . تورم3

ميانگين اهميت:
. محيط زيست1

. جامعه2

. اقتصاد3

. سياست4

. سالمت5

. علم و فناوري6

. فرهنگ7

ميانگين عدم قطعيت:
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تعداد مسئله شناسايي شده 

ها ميزان پيچيدگي زير حوزه

از نگاه خبرگان 1396اهميت در سال 

از نگاه خبرگان 1396اميدواري به بهبود در سال 

مسئله 100سهم در 

ميانگين درصد اهميت مسائل 

ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل 

593

درصد 16

درصد 15

درصد 28

عدد 17

درصد  72 

درصد 50
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زيرحوزه زير بـود: احـزاب و  8، حوزه سياست مشتمل بر 1396پژوهي ايران  بندي موضوعي و پويش محيط آينده در مدل دسته     
الملل، نهادهاي حاكميتي، مجلس و قوانين، حقوقي و  قضايي، دولت و امنيت. هاي سياسي، حوزه عمومي، روابط بين گروه

در فصل اول اين بود كه پيش از اين مسائل اين حوزه در دو گروه  1395تا  1393پژوهي ايران از  تفاوت سه دوره گذشته آينده       
شد. بندي مي صورت مستقل دسته الملل به سياست و بين

اي و گردآوري نظرات خبرگـان و  كاوي، پايش رسانه هاي پژوهشي، داده پويش محيط در اين پژوهش كه با مرور اسناد و داده      
توانيـد آمـار مـربـوط بـه تـعـداد  مسئله سياسي مختلف منجر شده است. در زير مي 593شهروندان انجام گرفته است، به شناسايي 

گردآوري شده از هر منبع را مشاهده كنيد.
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مورد مشخص شد. ايـن  17حوزه، سهم بخش سياست تعداد  7مسئله در  100بندي توزيع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهميه
گانـه گـذاشـتـه شـد. 7هاي موضوعي  هاي ديگر به آراي خبرگان سراسر كشور در حوزه مسئله از حوزه  83مسئله سياسي در كنار  17

ها و از نگاه خبرگان سياسي مطابق جدول زير است. از نگاه خبرگان همه حوزه 1396بندي مسائل سياسي در سال  اولويت

1396ايران در سال  سياسيبندي مسائل  اولويت
از نگاه خبرگان سياستها از نگاه خبرگان همه حوزه

اختالف نظرهاي كالن حاكميتيهاي نظام قضايي ناكارايي1
پايداري برجام1396انتخابات 2
1396انتخابات اختالف نظرهاي كالن حاكميتي3
هاي نظام قضايي ناكاراييحقوق اساسي و شهروندي4
سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكاقضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت5
قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميتپايداري برجام6
هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاعهاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهميت درباره عدم قطعيت هر مسئله نيز پرسيده شد. همچنين شاخص سومي كـه از مـيـانـگـيـن        
كند.  آيد محاسبه شد كه به انتخاب مسائل مناسب براي سناريوپردازي كمك مي هندسي اهميت و عدم قطعيت بدست مي
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عدم قطعيت مشخص شده است. بر اساس اين نمودار، مسائلي كـه مسئله سياسي در محور اهميت 17در نمودار زير پراكنش        
هايي هستند كه ميانگين هندسي اهـمـيـت و  درصد داشتند مشخص شدند كه تقريبا همان 50قطعيت باالي  زمان اهميت و عدم هم

در سناريوپردازي استفاده شـد. سـهـم  »هاي كليدي عدم قطعيت«كردن  عدم قطعيت بااليي داشتند. از اين مسائل براي مشخص
مسئله بود. 11بخش سياست در اين زمينه تعداد 

1396پراكنش مسائل سياسي در نقشه ايران  

. سياست1

اقتصاد 2

. فرهنگ3

. محيط زيست4

. جامعه5

. سالمت6

. علم و فناوري7

هاي كليدي  قطعيت مسئله سياسي كه در تعيين  عدم 11
نقش داشتند عبارتند از:

. سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا 1

اي روسيه آفريني منطقه .  نقش2

. قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 3

هاي تكفيري . مخاطرات امنيتي گروه4

هاي قدرت  هاي سياسي جريان . نزاع5

. اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 6

ميانگين اهميت:
. محيط زيست1

. جامعه2

. اقتصاد3

. سياست4

. سالمت5

. علم و فناوري6

. فرهنگ7

ميانگين عدم قطعيت:

. پايداري برجام7

. تقابل ايران و عربستان 8

. مسئله سوريه9

 1396. انتخابات 10

ها . اعتراض11
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تعداد مسئله شناسايي شده 

ها ميزان پيچيدگي زير حوزه

از نگاه خبرگان 1396اهميت در سال 

از نگاه خبرگان 1396اميدواري به بهبود در سال 

مسئله 100سهم در 

ميانگين درصد اهميت مسائل 

ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل 

489

درصد 13

درصد 13

درصد 7

عدد 15

درصد  77 

درصد 31
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هاي  زيرحوزه زير بود: آسيب 9، حوزه اجتماعي مشتمل بر 1396پژوهي ايران  بندي موضوعي و پويش محيط آينده در مدل دسته     
هاي اجتماعي، ورزش، شهري و سياست اجتماعي. اجتماعي، جوانان، خانواده، زنان، كيفيت زندگي، گروه

اي و گردآوري نظرات خبرگـان و  كاوي، پايش رسانه هاي پژوهشي، داده پويش محيط در اين پژوهش كه با مرور اسناد و داده      
توانيد آمـار مـربـوط بـه تـعـداد  مسئله اجتماعي مختلف منجر شده است. در زير مي 489شهروندان انجام گرفته است، به شناسايي 

گردآوري شده از هر منبع را مشاهده كنيد.
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مورد مشخص شد. اين  15حوزه، سهم بخش اجتماعي تعداد  7مسئله در  100بندي توزيع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهميه
گانه گذاشـتـه شـد. 7هاي موضوعي  هاي ديگر به آراي خبرگان سراسر كشور در حوزه مسئله از حوزه  85مسئله اجتماعي در كنار  15

ها و از نگاه خبرگان اجتماعي مطابق جدول زير است. از نگاه خبرگان همه حوزه 1396بندي مسائل اجتماعي در سال  اولويت

1396بندي مسائل اجتماعي ايران در سال  اولويت
از نگاه خبرگان اجتماعيها از نگاه خبرگان همه حوزه

سرمايه اجتماعيفساد سيستمي1
فقر و نابرابرينااميدي درباره آينده2
فساد سيستميسرمايه اجتماعي3
نااميدي درباره آيندهفقر و نابرابري4
تفاوتي اجتماعي بيتفاوتي اجتماعي بي5
امنيت رواني و اجتماعياخالق عمومي6
اخالق عموميامنيت رواني و اجتماعي7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهميت درباره عدم قطعيت هر مسئله نيز پرسيده شد. همچنين شاخص سومي كـه از مـيـانـگـيـن        
كند.  آيد محاسبه شد كه به انتخاب مسائل مناسب براي سناريوپردازي كمك مي هندسي اهميت و عدم قطعيت بدست مي
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عدم قطعيت مشخص شده است. بر اساس اين نمودار، مسـائـلـي مسئله اجتماعي در محور اهميت 15در نمودار زير پراكنش        
هايي هستند كه ميانگين هندسي اهميت و  درصد داشتند مشخص شدند كه تقريبا همان 50قطعيت باالي  زمان اهميت و عدم كه هم

در سناريوپردازي استفاده شـد. سـهـم  »هاي كليدي عدم قطعيت«كردن  عدم قطعيت بااليي داشتند. از اين مسائل براي مشخص
مسئله بود. 1بخش اجتماعي در اين زمينه تعداد 

1396پراكنش مسائل اجتماعي در نقشه ايران  

. سياست1

اقتصاد 2

. فرهنگ3

. محيط زيست4

. جامعه5

. سالمت6

. علم و فناوري7

مسئله كاركردهاي اجتماعي فضـاي 
مجـازي داراي اهـمـيـت و عـدم 

درصد بود، با ايـن  50قطعيت باالي 
حال از آنجا كه بـا سـايـر مسـائـل 
داراي اين ويژگي تناسب نـداشـت،  

هـاي  در بر ساخت عـدم قـطـعـيـت
كليدي نقش اصلي ايفا نكرد.

ميانگين اهميت:
. محيط زيست1

. جامعه2

. اقتصاد3

. سياست4

. سالمت5

. علم و فناوري6

. فرهنگ7

ميانگين عدم قطعيت:
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تعداد مسئله شناسايي شده 

ها ميزان پيچيدگي زير حوزه

از نگاه خبرگان 1396اهميت در سال 

از نگاه خبرگان 1396اميدواري به بهبود در سال 

مسئله 100سهم در 

ميانگين درصد اهميت مسائل 

ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل 

497

درصد 13

درصد 13

درصد 8

عدد 14

درصد  67 

درصد 34
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زيـرحـوزه زيـر بـود: تـنـوع  7، حوزه فرهنگ مشتمل بر 1396پژوهي ايران  بندي موضوعي و پويش محيط آينده در مدل دسته     
هويتي، رسانه، مذهب، هنر، ميراث  فرهنگي، گردشگري و سياست فرهنگي.فرهنگي

در فصل اول اين بود كه پيش از اين مسائل اين حوزه در دو گروه  1395تا  1393پژوهي ايران از  تفاوت سه دوره گذشته آينده       
عنوان يـك زيـرحـوزه از  مذهب به »پژوهي ايران آينده«شد، اما در الگوي جديد  بندي مي صورت مستقل دسته فرهنگ و دين به

فرهنگ در نظر گرفته شده است.

      
اي و گردآوري نـظـرات خـبـرگـان و  كاوي، پايش رسانه هاي پژوهشي، داده پويش محيط در اين پژوهش كه با مرور اسناد و داده

توانيد آمـار مـربـوط بـه تـعـداد  مسئله فرهنگي مختلف منجر شده است. در زير مي 497شهروندان انجام گرفته است، به شناسايي 
گردآوري شده از هر منبع را مشاهده كنيد.
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مورد مشخص شد. ايـن  14حوزه، سهم بخش فرهنگ تعداد  7مسئله در  100بندي توزيع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهميه
گانه گـذاشـتـه شـد. 7هاي موضوعي  هاي ديگر به آراي خبرگان سراسر كشور در حوزه مسئله از حوزه 86مسئله فرهنگي در كنار  14

ها و از نگاه خبرگان فرهنگ مطابق جدول زير است. از نگاه خبرگان همه حوزه 1396بندي مسائل فرهنگي در سال  اولويت

1396بندي مسائل فرهنگي ايران در سال  اولويت
از نگاه خبرگان فرهنگها از نگاه خبرگان همه حوزه

حاكميتي درباره مسائل فرهنگ اختالفات درونمسائل صداوسيما1
مسائل صداوسيماحاكميتي درباره مسائل فرهنگ اختالفات درون2
گسترش افشاگري و درز اطالعاتشدگي جامعه قطبي3
اي فقدان سواد رسانههاي توسعه گردشگري چالش4
شدگي جامعه قطبيمركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي5
مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسميپر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ6
پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگاي فقدان سواد رسانه7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهميت درباره عدم قطعيت هر مسئله نيز پرسيده شد. همچنين شاخص سومي كـه از مـيـانـگـيـن        
كند.  آيد محاسبه شد كه به انتخاب مسائل مناسب براي سناريوپردازي كمك مي هندسي اهميت و عدم قطعيت بدست مي
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عدم قطعيت مشخص شده است. بر اساس اين نمودار، مسائلي كه مسئله فرهنگي در محور اهميت 14در نمودار زير پراكنش        
هايي هستند كه ميانگين هندسي اهـمـيـت و  درصد داشتند مشخص شدند كه تقريبا همان 50قطعيت باالي  زمان اهميت و عدم هم

در سناريوپردازي استفاده شـد. سـهـم  »هاي كليدي عدم قطعيت«كردن  عدم قطعيت بااليي داشتند. از اين مسائل براي مشخص
مسئله بود. 0بخش فرهنگ در اين زمينه تعداد 

1396پراكنش مسائل فرهنگي در نقشه ايران  

. سياست1

اقتصاد 2

. فرهنگ3

. محيط زيست4

. جامعه5

. سالمت6

. علم و فناوري7

ميانگين اهميت :
. محيط زيست1

. جامعه2

. اقتصاد3

. سياست4

. سالمت5

. علم و فناوري6

. فرهنگ7

ميانگين عدم قطعيت:

 
60 1396پژوهي ايران  آينده



تعداد مسئله شناسايي شده 

ها ميزان پيچيدگي زير حوزه

از نگاه خبرگان 1396اهميت در سال 

از نگاه خبرگان 1396اميدواري به بهبود در سال 

مسئله 100سهم در 

ميانگين درصد اهميت مسائل 

ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل 

488

درصد 13

درصد 15

درصد 8

عدد 13

درصد  78 

درصد 32
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زيرحوزه زير بـود: آب،  9، حوزه محيط زيست مشتمل بر 1396پژوهي ايران  بندي موضوعي و پويش محيط آينده در مدل دسته     
ها. محيطي، جنگل، پسماند و زباله، خاك، هوا و اقليم و مردم و سمن هاي نو، تنوع زيستي، پايداري زيست انرژي

اي و گردآوري نظرات خبرگـان و  كاوي، پايش رسانه هاي پژوهشي، داده پويش محيط در اين پژوهش كه با مرور اسناد و داده      
توانيد آمار مربوط به تـعـداد  مسئله محيط زيست مختلف منجر شده است. در زير مي 488شهروندان انجام گرفته است، به شناسايي 

گردآوري شده از هر منبع را مشاهده كنيد.

 
62 1396پژوهي ايران  آينده



مـورد مشـخـص   13حوزه، سهم بخش محيط زيست تعداد  7مسئله در  100بندي توزيع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهميه
گـانـه 7هاي موضوعـي  هاي ديگر به آراي خبرگان سراسر كشور در حوزه مسئله از حوزه  87مسئله محيط زيست در كنار  13شد. اين 

ها و از نگاه خبرگان محيط زيست مطابق جدول زير است. بندي مسائل محيط زيست از نگاه خبرگان همه حوزه گذاشته شد. اولويت

1396بندي مسائل محيط زيست ايران در سال  اولويت
از نگاه خبرگان محيط زيستها از نگاه خبرگان همه حوزه

بحران تامين آببحران تامين آب1
بحران ريزگردهابحران ريزگردها2
بحران آلودگي هواپيامدهاي بحران آب3
محيطي توجهي به پايداري زيست بيبحران آلودگي هوا4
پيامدهاي بحران آبتخريب تنوع زيستي5
تخريب تنوع زيستيمحيطي توجهي به پايداري زيست بي6
تخريب منابع خاكتخريب منابع خاك7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهميت درباره عدم قطعيت هر مسئله نيز پرسيده شد. همچنين شاخص سومي كـه از مـيـانـگـيـن        
كند.  آيد محاسبه شد كه به انتخاب مسائل مناسب براي سناريوپردازي كمك مي هندسي اهميت و عدم قطعيت بدست مي
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عدم قطعيت مشخص شده است. بر اسـاس ايـن نـمـودار، مسئله محيط زيستي در محور اهميت 13در نمودار زير پراكنش        
هايي هستند كه ميانگين هنـدسـي  درصد داشتند مشخص شدند كه تقريبا همان 50قطعيت باالي  زمان اهميت و عدم مسائلي كه هم

در سناريوپردازي استفاده شد.  »هاي كليدي عدم قطعيت«كردن  اهميت و عدم قطعيت بااليي داشتند. از اين مسائل براي مشخص
مسئله بود. 0سهم بخش محيط زيست در اين زمينه تعداد 

1396پراكنش مسائل محيط زيست در نقشه ايران  

. سياست1

اقتصاد 2

. فرهنگ3

. محيط زيست4

. جامعه5

. سالمت6

. علم و فناوري7

ميانگين اهميت :

. محيط زيست1

. جامعه2

. اقتصاد3

. سياست4

. سالمت5

. علم و فناوري6

. فرهنگ7

ميانگين عدم قطعيت:
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تعداد مسئله شناسايي شده 

ها ميزان پيچيدگي زير حوزه

از نگاه خبرگان 1396اهميت در سال 

از نگاه خبرگان 1396اميدواري به بهبود در سال 

مسئله 100سهم در 

ميانگين درصد اهميت مسائل 

ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل 

542

درصد 14

درصد 14

درصد 0

عدد 12

درصد  70 

درصد 30
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هـا،  زيرحوزه زير بود: بيمـاري  6، حوزه سالمت مشتمل بر 1396پژوهي ايران  بندي موضوعي و پويش محيط آينده در مدل دسته     
هاي جايگزين. هاي بهداشت و سالمت عمومي، سالمت روان، نظام سالمت و درمان تغذيه، آسيب

اي و گردآوري نظرات خبرگـان و  كاوي، پايش رسانه هاي پژوهشي، داده پويش محيط در اين پژوهش كه با مرور اسناد و داده      
توانيـد آمـار مـربـوط بـه تـعـداد  مسئله سالمت مختلف منجر شده است. در زير مي 542شهروندان انجام گرفته است، به شناسايي 

گردآوري شده از هر منبع را مشاهده كنيد.
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مورد مشخص شد. ايـن  12حوزه، سهم بخش سالمت تعداد  7مسئله در  100بندي توزيع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهميه
گانه گـذاشـتـه شـد. 7هاي موضوعي  هاي ديگر به آراي خبرگان سراسر كشور در حوزه مسئله از حوزه  88مسئله سالمت در كنار   12

ها و از نگاه خبرگان سالمت مطابق جدول زير است. از نگاه خبرگان همه حوزه 1396بندي مسائل سالمت در سال  اولويت

1396سال در بندي مسائل سالمت ايران  اولويت
از نگاه خبرگان سالمتها از نگاه خبرگان همه حوزه

مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديدمسائل سالمت روان1
طرح تحول سالمتهاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي2
هاي نظام سالمت چالشسوء مصرف مواد3
هاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماريهاي نظام سالمت چالش4
سوء مصرف موادطرح تحول سالمت5
هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگيمشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد6
حركت به سمت پيري جمعيتهاي مراجعان سالمت و بيماران چالش7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهميت درباره عدم قطعيت هر مسئله نيز پرسيده شد. همچنين شاخص سومي كـه از مـيـانـگـيـن        
كند.  آيد محاسبه شد كه به انتخاب مسائل مناسب براي سناريوپردازي كمك مي هندسي اهميت و عدم قطعيت بدست مي
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عدم قطعيت مشخص شده است. بر اساس اين نمودار، مسائلي كه مسئله سالمت در محور اهميت  12در نمودار زير پراكنش        
هايي هستند كه ميانگين هندسي اهـمـيـت و  درصد داشتند مشخص شدند كه تقريبا همان 50قطعيت باالي  زمان اهميت و عدم هم

در سناريوپردازي استفاده شـد. سـهـم  »هاي كليدي عدم قطعيت«كردن  عدم قطعيت بااليي داشتند. از اين مسائل براي مشخص
مسئله بود. 0بخش سالمت در اين زمينه تعداد 

1396پراكنش مسائل سالمت در نقشه ايران  

. سياست1

اقتصاد 2

. فرهنگ3

. محيط زيست4

. جامعه5

. سالمت6

. علم و فناوري7

ميانگين اهميت :
. محيط زيست1

. جامعه2

. اقتصاد3

. سياست4

. سالمت5

. علم و فناوري6

. فرهنگ7

ميانگين عدم قطعيت:
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تعداد مسئله شناسايي شده 

ها ميزان پيچيدگي زير حوزه

از نگاه خبرگان 1396اهميت در سال 

از نگاه خبرگان 1396اميدواري به بهبود در سال 

مسئله 100سهم در 

ميانگين درصد اهميت مسائل 

ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل 

472

درصد 13

درصد 13

درصد  34

عدد 11

درصد  68 

درصد 30
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زيرحوزه زير بود: آموزش عالي،  6مشتمل بر   472، حوزه 1396پژوهي ايران  بندي موضوعي و پويش محيط آينده در مدل دسته     
هاي جديد و فناوري اطالعات. نوآوري و كارآفريني، آموزش و پرورش، علم و دانش، فناوري

اي و گردآوري نظرات خبرگـان و  كاوي، پايش رسانه هاي پژوهشي، داده پويش محيط در اين پژوهش كه با مرور اسناد و داده      
توانيد آمار مربوط به تـعـداد  مسئله علم و فناوري مختلف منجر شده است. در زير مي 472شهروندان انجام گرفته است، به شناسايي 

گردآوري شده از هر منبع را مشاهده كنيد.
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مورد مشـخـص  11حوزه، سهم بخش علم و فناوري  تعداد  7مسئله در  100بندي توزيع  پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهميه
گـانـه 7هاي موضوعي  هاي ديگر به آراي خبرگان سراسر كشور در حوزه مسئله از حوزه  89مسئله علم و فناوري در كنار  11شد. اين 

ها و از نگاه خبرگان علم و فناوري مطابق جدول زير است. بندي مسائل علم و فناوري  از نگاه خبرگان همه حوزه گذاشته شد. اولويت

1396بندي مسائل علم و فناوري ايران در سال  اولويت
از نگاه خبرگان علم و فناوريها از نگاه خبرگان همه حوزه

فساد و تقلب علميفساد و تقلب علمي1
محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كاالييمحاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي2
هاي رابطه علمي ايران با جهان چالشتحوالت اجتماعي آموزش عالي3
بنيان هاي دانش ضرورت توسعه نوآوري و فعاليتگذار و مجري در حوزه علم، دانش و آموزش تعدد نهادهاي سياست4
تحوالت اجتماعي آموزش عاليمسائل معلمان5
گذار و مجري در حوزه علم، دانش و آموزش تعدد نهادهاي سياستهاي رابطه علمي ايران با جهان چالش6

آموزان مسائل دانشبنيان هاي دانش ضرورت توسعه نوآوري و فعاليت7

در پرسش از خبرگان، عالوه بر اهميت درباره عدم قطعيت هر مسئله نيز پرسيده شد. همچنين شاخص سومي كـه از مـيـانـگـيـن        
كند.  آيد محاسبه شد كه به انتخاب مسائل مناسب براي سناريوپردازي كمك مي هندسي اهميت و عدم قطعيت بدست مي
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عدم قطعيت مشخص شده است. بر اسـاس ايـن نـمـودار، مسئله علم و فناوري در محور اهميت 11در نمودار زير پراكنش        
هايي هستند كه ميانگين هنـدسـي  درصد داشتند مشخص شدند كه تقريبا همان 50قطعيت باالي  زمان اهميت و عدم مسائلي كه هم

در سناريوپردازي استفاده شد.  »هاي كليدي عدم قطعيت«كردن  اهميت و عدم قطعيت بااليي داشتند. از اين مسائل براي مشخص
مسئله بود. 0سهم بخش علم و فناوري در اين زمينه تعداد 

1396پراكنش مسائل علم و فناوري در نقشه ايران  

. سياست1

اقتصاد 2

. فرهنگ3

. محيط زيست4

. جامعه5

. سالمت6

. علم و فناوري7

ميانگين اهميت :
. محيط زيست1

. جامعه2

. اقتصاد3

. سياست4

. سالمت5

. علم و فناوري6

. فرهنگ7

ميانگين عدم قطعيت:
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بخش  چهارم

1396مسئله ايران  100هاي  منظومه
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است. بايد  1396مسئله ايران در سال  100هاي  كنيد، منظومه آنچه در صفحات بعد مشاهده مي       
بـنـدي و  دقت كنيم افق زماني مورد نظر اين پژوهش يك ساله است. از اين رو در شناسايي، رتبـه

ها نيز افق زماني يك ساله مدنظر ما بوده است. هرچند برخي از اين مسائـل سـابـقـه  ترسيم منظومه
نيز داراي اهـمـيـت  1396اند، اما از رو كه در سال  هاي متمادي تكرار شده طوالني دارند و در سال

اند. در ليست قرار گرفته ،اند بوده

هـا و  هاي مسئله، برخي زمينـه هاي ذهني راكه شامل برخي ابعاد و زيرشاخه در اين بخش نقشه      
هـاي  هاي مربوط به شـاخـه رنگ ايم. ناميده »منظومه«پيامدهاي مسئله و برخي مسائل مرتبط است 

هـاي يـك  هايي كه بيانگر ابعاد، پيامدها يا زمينـه هر نقشه ذهني معنادار نيست و ممكن است شاخه
هاي مختلفي داشته باشند. مسئله هستند، رنگ

آماده شـده اسـت.  1395تا پايان سال   ها، نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش اين منظومه
مسئله، با رجوع به منابع گردآوري شـده از  100ها و نهايي شدن عناوين  پس از جلسات كارگروه

هاي هر مسئله ترسيم و نسخه اول بدست آمده است. بـا كـمـك اعضـاي  گانه منظومه7مسيرهاي 
ها اصالح و به نسخه دوم ارتقا يافته است. ها، منظومه كارگروه

شود، نسخه نهايي نيست و طبيعي است كه هـمـه ابـعـاد  نسخه دوم كه در اين گزارش ارائه مي      
با انتشار گزارش ابتداي سـال بـه پـايـان » پژوهي ايران آينده«گيرد. به باور ما  مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طول سال نيز اين پروژه علمي تداوم داشته باشد. شما  نمي
ها مشاركت كنيد. توانيد در تصحيح و تكميل اين منظومه مي

براي هر مسئله يـك  »1396پژوهي ايران  آينده«سايت اختصاصي پروژه  بدين منظور در وب      
صفحه اختصاصي طراحي شده كه امكان دريافت نظرات تصحيحي و تكميلي شما را دارد. آدرس 

است.  www.ifs1396.irسايت  اين وب

در اين گزارش زير هر مسئله، نشاني اينترنتي صفحه اختصاصي آن آمده است. همـچـنـيـن از       
) نيز استفاده شده است. در صورتـي كـه از ابـزارهـاي QR Codeفناوري رمزينه پاسخ سريع (

ايد، بـا قـرار  افزارهاي كدخوان را بر روي گوشي خود نصب كرده كنيد و نرم هوشمند استفاده مي
دادن دوربين گوشي هوشمند يا ديگر ابزارهاي ديجيتال در مقابل كد ماتريسي پايين هر منظومه بـه 

صفحه اختصاصي آن مسئله هدايت خواهيد شد. 
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هاي كشور معرفـي شـده  از طرف خبرگان همه حوزه 1396ترين مسئله ايران در سال  عنوان مهم ضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي به
رسيدگي وضعيت اقتصادي نابسامان كشور دارد. دولت رانتير در ايـران از دوره  بندي نشان از مرحله كارد به استخوان است. چنين اولويت

اكتشاف نفت جاي پاي محكمي در اقتصاد نشانده است كـه 
حتي اگر عزم و اراده جدي به كاهش نقش و دخـالـت در 
اقتصاد داشته باشد، به راحتي و بـدون تـحـمـل عـوارض 
دردناك كوتاه مدت و ميان مدت، كاهـش نـقـش دولـت 

پذير نيست. شاهد اين نكته شكست چندين بـاره  عمال امكان
هاي مختلف بوده است. اصالحات اقتصادي با برخي موانع در كشور روبـه روسـت  اجراي اصالحات ساختاري در اقتصاد ايران طي دوره

پيداكرده در ساختار سياسي و اجتماعي كشـور  شده و قدرت خواران فربه توان به اين موارد اشاره كرد: مداخالت رانت كه از جمله آنها مي
هـا،  رانـي بـراي دولـت هاي بزرگ ساختار اداري و حـكـم هاي سخت و جراحي گيري هاي باالي تصميم در حفظ شرايط كنوني، هزينه

سـيـاسـي، گر مانند افزايش شفافيـت اقـتـصـادي هاي اصالح برنده از فساد در كشور، بلندمدت بودن سياست هاي منفعت مندي گروه بهره
ها و تدوين قوانين مربوط به تعارض منافع و همچنين خو گرفتن و عادت سيسـتـم اداري بـه  راني در شركت تدوين قوانين مربوط به حكم

ابعاد متنوعي از ضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي مورد توجه و مطالـبـه  1396وضعيت فعلي و متداول انگاشتن اين وضعيت. در سال 
دهي به وضعيت نظام بانكي كشـور در  هاي اقتصاد مقاومتي و سامان افكار عمومي است. از ضرورت اصالح نظام مالياتي تا تحقق سياست

ناپذيري اقتصاد كنند. توانند وضعيت اقتصادي كشور را وارد بحران كنترل تدبيري براي آنها انديشيده نشود مي 1396صورتي كه در سال 

1 ضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي

wwww.ifs1396.ir/1مشاركت كنيد:                                       
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شود كه تأميـن آب  هاي قرن كنوني شناخته شده است، به شرايطي گفته مي ترين بحران ترين و مهم بحران آب كه به عنوان يكي از بزرگ
ميليمتر كه به دليل داشتن اقليم خشك و نيمه خشـك در اكـثـر نـواحـي و عـدم  250كمتر از تقاضا باشد. ايران با متوسط بارش ساالنه 

شود، با چالش جدي تأميـن آب مـواجـه  درصد آن نيز تبخير مي 70سازي مناسب حدود  ذخيره
بندي بارندگي در ايران ناهمگون است كه اين نيز مزيد  است. همچنين توزيع منابع آبي و نيز زمان

بر مشكالت است. از سوي ديگر در بخش تقاضا و مديريت منابع آبي نيز مشـكـالت جـدي در 
هـاي  قاعده آب در بخش توان به مصرف بي هاي گذشته وجود داشته است. از جمله مي طول دهه

مختلف خانگي، كشاورزي و صنعتي، افزايش شهرنشيني و رشد جمعيت، سوء مديريـت مـنـابـع 
گـذاري، كـمـبـود  رويه، ضعف قانـون هاي زيرزميني، سدسازي بي رويه آب هاي كشاورزي، پمپاژ بي آب، توسعه و توزيع نادرست بخش

هاي موسمي و قيمت پايين آب اشاره كرد. روند نامتناسب تقاضا و فشار بر منابع آبي طـي  ها و جريان هاي بازيابي و تصفيه فاضالب سيستم
تري يافته و موجب نگراني و تحرك در دولت و جامعه به منظور كاهش ابعاد مسئله شده و با توجه به گستردگي  هاي اخير بروز جدي سال

ها خواهد بود. ترين چالش نيز از مهم 1396تأثيرات آن بر جوانب مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي در سال 

2   بحران تامين آب  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي جـدي  تاكنون در ايران، موضوع اشتغال و كاهش نرخ بيكاري همواره يكي از چالش 60باتوجه به شتاب افزايش جمعيت از دهه 
سال آيـنـده،  50ترين چالش جهان در  عمل آمده مهم ها بوده و هست. موضوعي كه تنها مختص ايران نيست و طي تحقيقات به دولت

فقدان شغل و بيكاري در كشورها خواهد بود؛ در حالي كه اين موضوع با شدت بيشتري در كشـور مـا بـا 
كه توسـط  1395توجه به جمعيت جوان آشكار شده است. بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار سال 

درصد اعالم شـد  12با افزايش نسبت به قبل بيش از  1395مركز آمار ايران منتشر شد، نرخ بيكاري در سال 
هاي چالش برانگيز دولت دوازدهم خواهد بود. عالوه بر ايـن  كه ادامه چنين روند صعودي يكي از موضوع

التحصيل) كه بر اساس سرشماري  خصوص زنان فارغ التحصيالن دانشگاهي (به نرخ بيكاري باال در ميان فارغ
هـاي  درصد بوده است به همراه تعداد باالي دانشجويان در حال تحصيل، بيكاري را تبديل به يكي از ابرچالش 18/5برابر با  1395سال 

هاي آينده خواهد كرد. همچنين مسائل ساختاري امنيت شغلي كارگران همچون مسئـلـه حـداقـل حـقـوق كـارگـران،  ايران در سال
كارگران فصلي و غيره از ديگر عوامل تاثيرگذار در افزايش نرخ بيكاري در كشور است. همچنين بـيـكـاري   قراردادهاي سفيد امضا، 

زنان در كنار بيكاري روستاييان، معلوالن و مهاجران بر دامنه صعودي نرخ رشد بيكاري در كشور افزوده كه ادامه چنـيـن رونـدي بـا 
سياسي و امنيتي براي كشور به بار آورد.تواند پيامدهاي اجتماعي مي 1396ورود موج بيكاران جديد به بازار كار در سال 

3  بيكاري 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاست. حضور فساد سيستمي به شكل  هاي حكمراني خوب و كارآمدي دولت هاي سياسي يكي از شاخص كنترل فساد در نظام 
استفاده از قدرت براي كسب مطامع شخصي چه به صورت سياسي و چه به صورت اقتصـادي 

هـا اسـت. نـاكـارآمـدي قـوانـيـن، نـپـوتـيـسـم  هاي حاضر در دولـت يكي از عمده چالش
بازي) و كاهش اعتماد عمومي ناشي از فسادهاي بزرگ مالـي در  (خويشاوندساالري و پارتي

هاي گذشته از جمله عوامل گسترش فساد بوده است. پاسخگويي، شفافيت سـازمـانـي و  سال
تواند به كاهش فساد در سيستم بيانجامد، با اين حال با تـوجـه بـه  نگاري تحقيقي از جمله عواملي است كه مي گسترش روزنامه

هـم  1396روند عادي شدن سوء استفاده از قدرت، كاهش ضربه اخبار مربوط به فساد و بوروكراسي ناكارآمد كشور در سـال 
كشور «تعابير احمد توكلي، نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي مبني بر اينكه برانگيز ايران است.  اين مسئله جزء مسائل چالش
 )1395ارديبهشت  20(خبرگزاري تسنيم، »فساد به شكل فعلي خطر اصلي براي نظام است«و » در مرحله فساد سيستمي است

شايد تاحدي وخامت اوضاع در اين زمينه را روشن كند.

   4فساد سيستمي  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي سنـجـش مـلـي  ترين عوامل ايجاد فشار رواني بر توده مردم است. بر اساس يافته نااميدي نسبت به آينده يكي از مهم 
درصد از  75كنند و حدود  درصد از مردم كشور آينده را بهتر ارزيابي مي 24، تنها حدود 1394سرمايه اجتماعي در سال 

كـنـد. نـتـايـج مشـاركـت  شود يا فرقي نمي مردم معتقدند كه آينده بدتر مي
درصـد از  8دهد كه تنـهـا حـدود  خبرگان در همين پژوهش نيز نشان مي

انـد. ايـن آمـار بـراي  خبرگان وضعيت سال آينده را بهتر ارزيـابـي كـرده
ترين عوامل  درصد است. در سطح كالن و عيني مهم 9شهروندان تنها حدود 

تأثيرگذار بر نااميدي نسبت به آينده در بين جوانان اشتغال و مسئـلـه ازدواج 
ترين عامل تأثيرگذار بر نااميدي است. خبرگان  اي و داخلي كشور مهم هاي جهاني، منطقه است. در سطح سياسي نابساماني

اند. رتبه اول تا  به نااميدي درباره حل بعضي از مسائل سه حوزه اقتصادي، سياسي و اجتماعي با ادبيات مختلف اشاره كرده
هاي طرح ملي سرمايه اجتماعي مربوط به سه استان مركزي، خراسان رضوي و اردبيل  سوم نااميدي نسبت به آينده در يافته

تواند بر ميزان رضـايـت  است در حالي كه تهران رتبه نهم را به خود اختصاص داده است. ارزيابي منفي نسبت به آينده مي
از زندگي، قضاوت افكار عمومي بر عملكرد حاكميت و مسائل ديگر تأثيرگذار باشد.

5نااميدي درباره آينده  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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شاخص سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر ساير متغيرها همواره يكي از مباحث اصلي اجرايي و علمي كشور بوده است. آمـارهـا در 
شود، نشانگر تفاوت است به نحوي كـه اعـتـمـاد  مورد فاكتورهاي مختلفي كه بر اساس آن سرمايه اجتماعي در ايران تعريف مي

دهد با ايـن حـال  اجتماعي كاهش را نشان داده اما شبكه روابط اجتماعي افزايش را نشان مي
سازي نيز هنوز پايين گزارش شده است. با اينكه بسياري از دانشگاهيـان افـزايـش  نرخ شبكه

دانند، برخي از رويكردهاي جديد در نظريه نهادگرايي، افزايش  سرمايه اجتماعي را مثبت مي
هـاي  شبكه روابط اجتماعي در كشورهاي جهان سوم را عاملي براي عدم موفقـيـت بـرنـامـه

شـود.  هاي مختلف (فردي و سازمانـي) مـي كنند كه اين روند باعث كاهش حاكميت قانون در خوشه توسعه دانسته و استدالل مي
هاي  برخي نيز در نقطه مقابل، با استناد به (نظريه) حاكميت چند اليه (در ايران) قائل به كاهش اثرگذاري فرودستان سياسي بر اليه

دانند. بـا ايـن حـال  هاي مختلف مي ها در اين اليه باالي حاكميتي بوده و كاهش اعتماد به مسئوالن را نتيجه مستقيم تشكيل شبكه
عنوان نتيجه منفي كاهش سرمايه اجتماعي به طور مستقيم قابل برداشت است، كاهش همياري اجتماعي و مشـاركـت  آنچه كه به

) و ملت نيز جزو  Stateهاي مردم نهاد در ايفاي نقش واسط بين دولت (در معناي  ها و ناتواني سازمان است. سوء استفاده از سمن
تواند معضالتي را براي توده شهروندان ايجاد كـنـد چـرا كـه سـرمـايـه  عوامل ايجادكننده اين وضعيت بوده كه در ادامه نيز مي

تغيير است. اجتماعي با متغيرهاي بسياري، هم

 6سرمايه اجتماعي  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي گـيـاهـي  هاي آبي بزرگ كه باعث كاهش رطوبت خاك و از بين رفتن عرصه با كاهش بارندگي و كوچك يا نابود شدن حوزه 
هاي غبار از زمين  هايي مانند رس و ذرات شن با جابجايي هوا و باد به صورت توده شود، ذرات كوچك مانند نمك، امالح و كاني مي

تـوانـنـد  مانند كه به همراه جـريـان هـوا و بـاد مـي بلند شده و به صورت معلق در هوا مي
هاي طوالني در ارتفاع زياد را طي كنند. مناطق جنوب شرق و جنوب ايران به دلـيـل  مسافت

هـاي شـن و  هاي كويري وسيع در داخل و خارج كشور هـمـواره بـا طـوفـان وجود دشت
هاي ريزگردي از سـمـت كشـورهـاي  جريان 80اند اما از اوخر دهه  گردوغبار مواجه بوده

هايي مانند خوزستان، ايالم، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان مختل  همسايه و مناطقي در داخل كشور شدت يافته و زندگي را در استان
هـاي پـايـانـي سـال  هاي خشكي دارد . اتفاقات ماه آيدكه رودها و تاالب كرده است و هشدار جدي در ساير مناطق ايران به شمار مي

شاهد تكـرار يـا وقـوع  1396هاي ثانويه ناشي از بحران ريزگردها بود كه ممكن است در سال  وقوع بحران  در خوزستان نمونه 1395
هاي جديد ناشي از ريزگردها در ساير نقاط كشور هم باشيم. بحران

7بحران ريزگردها  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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محيطي وابسته به آن پيامدهايي متـسـلـسـل و گسـتـرده دارد.  هاي زيست بحران آب چه در سطح تأمين آب و چه بحران
هاي سياسي و اجتماعي بـر سـر آب از  مشكل در تأمين مواد غذايي، مهاجرت، توقف صنايع وابسته به آب و كشمكش

هاي متصل به عدم امكان تأمين آب است و از سوي ديگـر مـرگ  جمله حلقه
هـاي شـن و  هـان ها، فرونشست زمين، طوفان ها و رودخانه اكوسيستم درياچه

غيره نيز از كاهش و از بين رفتن منابع سطحـي و زيـرزمـيـنـي آب نشـئـت 
هـاي  هاي بختگان، هامون و جازمـوريـان و دريـاچـه گيرند. بحران تاالب مي

هاي حياتي وابسته به آنـهـا خـطـر ايـجـاد  رود عالوه بر نابودي چرخه آب شدن فزاينده كارون و زاينده اروميه و قم و كم
كند كه دامنه تأثيرات آن حتي به تـهـران و شـمـال كشـور نـيـز  هاي ريزگرد را در مناطق مختلف ايران ايجاد مي كانون
هاي آب درون زمين نيز خطري سراسري در اكثر منـاطـق كشـور  رسد. خطر فرونشست زمين به دنبال از بين رفتن اليه مي

هايي جهت كـاهـش  هايي چون ريزگردها در خوزستان و سيستان و بلوچستان، برنامه هاي اخير با بروز بحران است. در سال
نيز تالش براي مقابله با جوانب طبيعي و انسـانـي آن ادامـه  1396رسد در سال  اين مشكالت آغاز شده است و به نظر مي

محيطي در بلندمدت تبديل به يك مـوضـوع  تواند موضوع آب را از يك مسئله زيست داشته باشد. تداوم شرايط فعلي مي
اي كند. چندبعدي با تاثيرات امنيتي قابل توجه خصوصا در زمينه منازعات قومي و منطقه

8پيامدهاي بحران آب  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي مهمي است كه چندين حوزه بزرگ از سياست و اقتصاد گرفته تـا فـرهـنـگ را در بـر  نابرابري اقتصادي يكي از چالش
هاي اخير با رشد شهرنشيني شاخص فقر مطلق در كشور كاهش يافتـه امـا  رغم اينكه در سال دهد علي گيرد. آمارها نشان مي مي

گـردي،  جايگاه ايران به لحاظ شكاف اقتصادي بين طبقات اجتماعي مناسب نيسـت. زبـالـه
هاي بيروني اين نابرابري است كه در سـال  خوابي، گورخوابي و غيره از جمله جلوه كارتن

هاي ديگري از نابرابري  اي بيشتري نيز پيدا كرده است. با اين وجود جلوه گذشته نمود رسانه
الخصوص در منـاطـق مـرزي و در مـيـان  نظير احساس محروميت نيز وجود دارد كه علي

طلبانه نيز شده است. احساس نابرابري  ها موجب نارضايتي سياسي و گرايشات جدايي قوميت
الزاما با خود نابرابري اقتصادي يكي نيست و تغييرات خلقي و ميل به بيشترخواهي در ايجاد اين احساس موثر بوده است. با ايـن 

توان با صراحت بيشتري اظهار نظر كرد و از جمله به رشد مهاجرت از روستاها بـه  حال در مورد پيامدهاي نابرابري اقتصادي مي
نشيني شهري در صورت تركيب  هاي مرزي به داخل و رشد مهاجرت به پايتخت اشاره كرد. ميزان باالي حاشيه شهرها، از استان

هاي عميقي در كشور شود. تواند دربردارنده ابرچالش هاي ديگري مانند بيكاري و نااميدي از آينده مي با چالش

9فقر و نابرابري  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي

wwww.ifs1396.ir/9مشاركت كنيد:                                       

 
83 1396پژوهي ايران  آينده



عـالج  راهركود اقتصادي به معناي از نفس افتادن فرايند توليد و در نتيجه عدم ايجاد اشتغال متناسب و يا حتي كاهش ميزان اشتغال در جامـعـه اسـت. 
در هاي پولي و مالي و ارزي  ها در اقتصاد و تحريك تقاضا از طريق اعمال سياست هاي كالن اقتصادي مداخله دولت ركود اقتصادي از ديدگاه آموزه

جامعه است. اما متاسفانه اين نسخه كه در دوره مازاد عرضه كاالها در اقتصاد و در نتيجه 
وجود نرخ تورم پايين در اقتصاد قابليت اجرايي دارد، عمال در وضعيت كنوني اقـتـصـاد 

گيري ركود در اقتصاد ايران، ناشي از توليد انبوه در جامعـه  ايران قابل اجرا نيست. شكل
اندازهاي نامـطـمـئـن  نيست كه با خلق تقاضا قابل درمان باشد. بلكه ركود ناشي از چشم

توليدكنندگان كاالها و خدمات در كشور است. چنين وضعيتي منجر به بروز يـكـي از 
 شود. اقتصاد ايران به جز در دو سال اخير كـه تـا حـدودي ترين امراض اقتصادي شده است كه در ادبيات اقتصادي به آن ركود تورمي گفته مي غامض

و  هـاي پـولـي تورم كنترل شده است، در دهه اخير دچار درد دوگانه بيكاري و تورم است. درمان اين درد نه در تحريك تقاضاي با استفاده از سياست
بـا هـر مندسازي طرف عرضه اقتصاد از طريق مديريت انتظارات تورمي جامعه، بهبود فرهنگ كار در جامعه ايراني، مقابله  مالي بلكه در مديريت و توان

تر از  مهموري و  دهد و تدوين برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ارتقا بهره هاي غيرتوليدي را افزايش مي عاملي كه انگيزه پاداش گرفتن از بخش
با فروكش كردن  1396وكارهاي كوچك و متوسط است. سال  همه اينها جذب و تخصيص منابع مالي بلندمدت و مطمئن داخلي يا خارجي براي كسب

رشد اقتصادي حبابي ناشي از افزايش فروش نفت، سال دشواري براي رسيدن به عدد قابل قبولي در رشد اقتصادي است.

10ركود / رونق اقتصادي   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي اجتماعي داشته، پديده غريبي است. اينكـه جـامـعـه  اي طوالني در همياري تفاوتي اجتماعي براي ايران كه سابقه بي
چطور به سطحي رسيده كه مردمانش در هنگامه حوادث فقط به دنبال سلفي گرفتن هستند، روابط انساني را به ديد مادي 

نوعان خود، فقـط بـه  هاي فقر و نياز هم تفاوت به جلوه نگرند و بي و كااليي مي
اي است كه با خلقيات مـفـروض  دنبال تظاهر و حتي تمسخر يكديگرند، پديده

تر شدن حـوادثـي  براي ايرانيان در تعارض است و همين هم شايد باعث پررنگ
سوزي و ريزش ساختـمـان  آتشحواشي «يا » جنايت ميدان كاج تهران«نظير 

حس شدن جامعه شايد مرهون تعدد مخاطرات اجـتـمـاعـي  باشد. بي »پالسكو
شود و  هايي از تخلفات مديران شنيده مي طور مستمر گزارش اي كه در آن به تفاوت شدن مردم در جامعه موجود باشد. بي

بينند، شايد طبيعي به نظر برسد. افزايش احساس ناامني، سرمايه  هاي سياسي مي مردمش خود را مرغ عزا و عروسي جريان
تفاوتي اجتماعي است و با رشد مظاهر تجمل، احساس رضايـت از  اجتماعي و فرهنگي پايين از جمله مسائل مرتبط با بي

است كه  1396تفاوتي اجتماعي يازدهمين مسئله ايران در سال  كند. از نگاه خبرگان كشور بي زندگي نيز كاهش پيدا مي
شدگي اين پديده اجتماعي باشد. توان نشان از بحران مي

11تفاوتي اجتماعي  بي 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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گذاري در اقتصاد به معني هرگونه مخارج در جهت حفظ و افزايش توان توليدي جامعه است. با اين تعريف مـتـاسـفـانـه  سرمايه
هاست كه نتوانسته است موجودي سرمايه خود را به طرز مناسبي بهبود بخشد. تكيه بر منابع نفتي براي تـامـيـن مـالـي  كشور سال

رانـي  مخارج عمراني و بروز اثـر بـرون
بخش خصوصي از اقـتـصـاد در دوران 
رونق اين درآمدها، عمال كشـور را در 
دوران افول درآمدهاي نفتي با تنـگـنـاي 

گذاري بخش خصوصي مـواجـه  سرمايه
گذاري نبوده است و ترجيح داده است كه وجوه خـود را  كرده است. بخش خصوصي هم عمال راغب به صرف منابع در سرمايه

بازي در بازارهايي مثل بازار مسكن و طال و ارز و غيره كند كه عمال محرك بخش توليدي در جامعه نيست. استفـاده  صرف سفته
تـوانـد  اي مـي هاي متعدد داخلي و مـنـطـقـه قطعيت اي است، چرا كه عدم گذاري خارجي نيازمند ثبات داخلي و منطقه از سرمايه

گذاري را افزايـش داده و سـود  نحوي كه هزينه سرمايه دهنده ريسك در اين مسير تلقي شود به عنوان يك مانع اصلي افزايش به
گذاري اقتصادي هم از نوع داخلي و هم از نوع خارجي  رسد توجه به سرمايه نظر مي مورد انتظار را به همان ترتيب كاهش دهد. به

دهي بازارهاي مناسب و  تواند از مسير شكل گذاران باشد كه مي هاي مديران و سياست ترين اولويت يكي از مهم 1396آن در سال 
كار محقق شود. و در راس آن تعميق بازارهاي مالي و همچنين تكيه بر بهبود فضاي كسب

12گذاري اقتصادي داخلي و خارجي   سرمايه 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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تـريـن الـزام و  اجتماعي، نظام قضايي و حقوقي اصـلـيهاي نهادگرايانه اقتصادي و مكاتب توسعه اقتصادي بر اساس ديدگاه 
زيرساخت مورد نياز براي نيل به توسعه در كشورهاي جهان است. بر اساس نظرات خبرگان، نظام قضايي كشور در وضـعـيـت 

فعلي از كارآمدي مطلوب و الزم براي تحقـق چـنـيـن وضـعـيـتـي 
هاي اساسي است. همچنين  برخوردار نيست و نيازمند بهبود و بازبيني

هايـي اسـت كـه  هر نظام قضايي در جهان همواره در معرض آسيب
هـاي  ها و تهديدهاي انساني توسـط گـروه توان برآمده از وسوسه مي

اي شدن موضوعات مرتبط با فساد گسترده، انتظارات از نظام قضايي افزايش يافـتـه  هاي اخير و با رسانه نامشروع دانست. در سال
هاي بزرگ فساد مورد پرسش جامعه بوده است. از سوي ديگر وجود مشكالت نـهـادي  همين دليل رسيدگي به پرونده است و به

گانه كشور كرده است.100هاي  اين موضوع را تبديل به يكي از چالش »اطاله دادرسي«مانند 

13هاي نظام قضايي  ناكارايي 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هـاي  آزاري، پرخاشگري در فضاهاي عمومي، افزايش خشونـت در مـحـيـط هاي اجتماعي به شكل همسايه رشد خشونت
هاي اخـيـر در مـحـيـط  اي است كه تقريباً هر شهروندي در سال هاي خانوادگي پديده آموزشي و درماني و رشد خشونت

هـاي  هايي از آن را شاهد بوده است. انتقام و احقـاق حـقـوق عمومي پيرامون خود مصداق
ها بدل شده است. كاهش  خودسرانه نيز به بخشي از مطالب ثابت صفحات حوادث روزنامه

احترام به والدين، عادي شدن دروغگويي، كاهش قبح موارد مذمـوم اخـالقـي (از فسـاد 
اقتصادي گرفته تا فساد جنسي) در سطح جامعه و بسياري موارد ديگر نيز از جمـلـه ديـگـر 

تواند علل و پيامدهاي مختلـفـي بـا  موارد قابل بحث در ذيل اين مورد است كه هريك مي
خود داشته باشد. كاهش همياري و از خودگذشتگي و در مقابل افزايش سود شخصي و ميل به بيشترخواهي نيز از مواردي 

هاي خـبـري هـر  توان آن را داراي يك رابطه ديالكتيكي با ضعف اخالق عمومي دانست. مروري بر مصداق است كه مي
هاي اثربخش در اين حوزه بايد منتظر تكرار  رساند كه در صورت عدم اتخاذ تصميم يك از موارد باال ما را به اين نتيجه مي

ها در آينده نيز باشيم. اين مصداق

14اخالق عمومي 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي

wwww.ifs1396.ir/14مشاركت كنيد:                                       

 
88 1396پژوهي ايران  آينده



هـاي  آلودگي هوا ممكن است منبع طبيعي يا مصنوعي داشته باشد. در ايران به جز آلودگي ناشي از گرد و غبار، بيشـتـر بـا آلـودگـي
هاي انساني مواجه هستيم. در شهـرهـاي بـزرگ  مصنوعي حاصل از شيوه زيست و فعاليت

سهم عمدة آلودگي مربوط به خودروهاي شخصي و ديگر وسايل حمل و نقل است. طـبـق 
شهرها در  زيست وضعيت آلودگي هواي كالن آمار اعالم شده توسط رئيس سازمان محيط

نسبت به سال قبل بهتر بوده  است. بهبود كيفيت سوخت به طور مشخص بنزيـن  1395سال 
ويـژه  هاي محدوديت تردد در اين بهبود وضعيت هوا نقش مهمي داشته است اما هنوز وضعيت هوا در شهرهاي بزرگ بـه در كنار طرح

هاي صنعتي آلودگي هوا افزايش يافـتـه و در  تهران جدي است. در شهرهايي مانند اراك، قزوين و كرج با افزايش جمعيت و فعاليت
شهرهايي با ابعاد جمعيتي كوچكتر هم به دليل نبود آموزش و بهينه نبودن خودروها  ميزان آاليندگي هوا روند صعودي دارد. از سـوي 

هاي صنعتي است، همچنان جدي است و به دليل مسائل مـخـتـلـفـي  ديگر در كل كشور آلودگي مصنوعي هوا نيز كه ناشي از فعاليت
محيطي و غيره، نوسازي فني و فناورانـه صـنـايـع  مانند كمبود سرمايه، ركود اقتصادي، نبود اراده در جهت كاستن از مخاطرات زيست

رود.  هاي صنعتي به كندي پيش مي براي كاستن از آلودگي هواي ناشي از فعاليت

15بحران آلودگي هوا   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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جمعي و غـيـره  ربايي، نزاع دسته هاي هولناك، اسيدپاشي، زورگيري مسلحانه، رواج باندهاي تبهكاري، سرقت، تجاوز، آدم قتل
تر شـدن سـازوكـارهـاي  هاي مبارزه با جرم و علمي هاي اخير با تغيير رويه كرات مشاهده شدند. در سال به 1395در اخبار سال 
هاي امنيتي بهبود يافته است اما  كننده امنيت در ايران، شاخص نهادهاي تامين

امنيت يك بعد رواني نيز دارد كه ناظر بر احساس وجود امنيت اسـت كـه 
دهنده، تاثيرات عميقي بر آن گذاشته و  گاه وقوع يك حادثه به شدت تكان

كند. گاه نيز جامعه خود به دنبال مظاهر خشـونـت  آن را به شدت متزلزل مي
تواند نتيجه تزلزل احساس امنيت باشد. نوجواناني  است كه اين مطلب نيز مي

گذاراني كـه در ايـنـتـرنـت بـه  برند تا چيزي را (هر چيزي را) اثبات كنند يا انبوه كامنت كه دست و صورت خود را با تيغ مي
يـابـي  گذاري شود. دليل نام» گري خرده الواتي«تواند با عنوان  دهنده طيفي از رفتارهاست كه مي كنند، شكل ديگران حمله مي

هاي مجـازي و حـقـيـقـي دسـت بـه  كنند كه بايد براي پذيرفته شدن در جمع براي اينكه چرا برخي از شهروندان احساس مي
هاي شديـد بـه شـكـل  گيري خشونت تواند نقطه آغازي براي استدالل در مورد شكل هاي فيزيكي و كالمي بزنند، مي خشونت

زا در كنـار  آميز و انعكاس جنايات وحشت دهنده باشد. گردش ويدئوهاي حاوي محتواهاي به شدت خشونت وقوع جرايم تكان
كننده امنيت رواني براي شهروندان ممكن است در ادامه نيز به اين مسـئـلـه دامـن بـزنـد. بـرخـي از  هاي تامين ضعف سياست

افزاري انجام شده براي تامين امنيـت  پردازان معتقدند كه وجود امنيت را با آمارهاي مرسوم پليس در مورد كارهاي سخت نظريه
است كه از سطح خرد اجتمـاعـي تـا » احساس كردن وجود امنيت«توان اثبات كرد، به عقيده آنها وجود امنيت به معناي  نمي

ريزي هم براي سطح كالن و هم براي سطح خرد است. گيرد و متعاقباً نيازمند برنامه سطح كالن آن را در بر مي

16امنيت رواني و اجتماعي 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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ها كاهش انسـجـام  هايي كه ثمره آن هاي جديد را داشته است؛ دوقطبي گيري دو قطبي جامعه ايران همواره ظرفيت الزم براي شكل
هـاي  گيري بحـران گريزي و حتي شكل نظرهاي كالن حاكميتي، قانون هاي سياسي، تشديد اختالف اجتماعي، بروز نزاع ميان جريان

گيري يك دوقطـبـي  بار ديگر صحنه شكل 1396سياسي و امنيتي بوده است. شايد سال 
سياسي باشد. اين دو قطبي احتمالي بر انتخابات رياست جمهوري، انتخابات شـوراهـاي 

اي مجلس شوراي اسالمي تاثيرگذار  دوره اسالمي شهر و روستا و همچنين انتخابات ميان
خواهد بود؛ هر چند تأثير بر مورد اول قابل مقايسه با دو مورد بعدي نيست. تغيير اعضا و 

آرايي جديد در شوراي شهر تهران به انتخاب شهردار جديد پايتخـت  گيري صف شكل
تواند آغازگر تغييرات عمده در ساختار عظيم شهرداري تهران باشد. همچنين در صـورت شـكـسـت حسـن  شود كه مي منتهي مي

هـا  تـريـن آن روحاني در انتخابات رياست جمهوري، تكرار مشكالت ديرينه تغيير دولت در ايران را شاهد خواهيم بود كـه مـهـم
هـاي  بار ديگر صحنه كشمكش گـروه 1396هاي عمده در ميان مديران دولتي است. سال  ها و جابجايي تغييرات گسترده در سياست

سياسي بر سر تأييد صالحيت نامزدها هم خواهد بود. پس از انتخابات نيز فضاي عمومي كشور درگير تشكيل كابينه دولت دوازدهم 
هرچه باشد، بر تمام مسائل اصلي كشور طي ايـن  1396و رأي اعتماد مجلس به وزراست. نتيجه انتخابات رياست جمهوري در سال 

سال تاثيرگذار خواهد بود.

17   1396انتخابات  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي كالن حاكميتي تبديل شده اسـت.  هاي قدرت در كشور، در سطح باالتر به اختالف هاي سياسي در ميان جريان نزاع
هاي داخلي و اختالف نـظـر  اختالف نظر ميان قواي سه گانه، اختالف نظر در سياست خارجي، اختالف نظر در سياست

سوزي بـراي  در مسائل حقوقي و قضايي به فرصت
منافع ملي كشور منجر شده است. بـحـث بـر سـر 
مناصب كليدي و همچنين وضعيـت و جـايـگـاه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و آرايش مـجـلـس 

اهللا هـاشـمـي  خبرگان در شرايط بعد از فوت آيت
هاي  رفسنجاني، حاكميت را با شرايط جديدي روبرو كرده است. در سال آينده، اختالف نظرهاي كالن بر وضعيت نزاع

پذيرند. اين اختالف نظرها همـچـنـيـن  ها تأثير مي گذارند و از آن هاي قدرت و انتخابات پيش رو تأثير مي سياسي جريان
ترين دستاوردهاي دولت يازدهم تاثيرگذار خواهند بود؛ دستاوردي كه دولت  روي پايداري برجام به عنوان يكي از مهم

جديد آمريكا به دنبال اخالل در روند اجراي آن است.

18اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي اصلي حسن روحاني در طول مبارزات انتخاباتي بود. اين وعده در همان  احترام به حقوق شهروندي، همواره يكي از وعده
منجر شد. متن نهايي، سه سال بعد » منشور حقوق شهروندي«به نگارش نسخه اوليه  1392ابتداي راه دولت يازدهم در آذرماه 

فصل سه  25جمهوري امضا و ابالغ شد. عالوه بر اصل  از سوي رئيس
قانون بـرنـامـه چـهـارم  100قانون اساسي (بخش حقوق ملت)، ماده 

دولت را مؤظف به تـدويـن مـنـشـور حـقـوق  1383توسعه در سال 
از » حفظ و صيانت از حريم خصـوصـي افـراد«شهروندي كرد كه 

 1384سـال » حمايت از حريم خصوصي«محورهاي آن بود. اليحه 
دهـد  در مجلس اعالم وصول شد اما به نتيجه نرسيد. اين سابقـه نشـان مـي 1385سال » حمايت از حريم خصوصي«و طرح 

دار و طوالني دست كم بخشي از نيروهاي اجتماعي ايران بـوده و هسـت. از  چگونه حقوق شهروندي يكي از انتظارات دامنه
آنجا كه طرح مسائل حقوق بشري همواره يكي از ابزارهاي كشورهاي غربي عليه ايران بوده، تهيه منشور حقـوق شـهـرونـدي 

ها بكاهد. با اين حال، منتقدان معتقدند اين منشور ضمانت اجرايي الزم را ندارد و مـجـمـوعـه  تواند قدري از فشارهاي آن مي
هاي مختلفي براي مجريان، ضابطان و قضات به همراه داشته است.  قوانيني است كه از قبل وجود داشته ولي در اجرا، برداشت

19حقوق اساسي و شهروندي  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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رغم سرعت كم آن است كه باعث شده در يـك دهـه  هاي قابل بحث در ايران افزايش ضريب نفوذ اينترنت علي يكي از پديده
هـا بـه  اخير تعداد كاربران رشدي قابل توجه پيدا كرده و به باالترين رقم كاربران اينترنت در منطقه برسد. اشتياق بسيار ايـرانـي

تواند علل مخـتـلـفـي  حضور در فضاي مجازي مي
زمان معضالت مختلفي را نيز بـا  داشته باشد اما هم

هـاي رايـج  خود به همراه دارد. يكـي از پـديـده
هاي اخير، ونداليـسـم مـجـازي و حـمـالت  سال

هاي مختلف است. ظرفيت ايجاد گسيختگي در مواقع بحران، افشـاي  هاي داخلي و خارجي به بهانه متناوب به صفحات سلبريتي
بندي از ديگر وجـوه  هاي مجازي و صفحات شرط هاي آنالين و رشد قمارخانه برداري حريم خصوصي در فضاي مجازي، كاله

هاي همـكـاري در سـطـح  منفي رشد فضاي مجازي در ايران است. از سوي ديگر ايجاد امكان نظارت شهروندي، ايجاد گروه
وگويي و همبستگي در مواقع بحـران نـيـز از جـمـلـه  هاي گفت خرد، دسترسي بيشتر عموم به دانش و خدمات، ايجاد ظرفيت

دهـنـده بـراي  هاي تخفيـف سايت هاي اينترنتي و وب پيامدهاي مثبت رشد حضور در فضاي مجازي است. ضمن اينكه فروشگاه
هاي جديدتر به ايران  ها و غيره در حال ايجاد سبك زندگي و حتي فرهنگي جديد هستند و در ادامه با ورود تكنولوژي رستوران

شود در  و ديگر مفاهيم شايد زودتر از آنچه كه تخمين زده مي 3هاي جديدتر باشيم. اينترنت اشيا و وب  باز هم بايد منتظر پديده
جهان و متعاقباً در ايران رايج شده و شاهد مسائل جديدي اعم از مثبت و منفي در اين مورد نيز باشيم.

20كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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توان گفت تامين مالي بخـش  طوري كه مي محور شده است به گيري بازار سرمايه و كار، اقتصاد ايران به شدت بانك در وضعيت عدم شكل
هاست. در شرايطي كه چنين وابستگي شديدي به منابع بانكي وجود دارد، بروز هر  هاي توليدي فقط و فقط وابسته به بانك اي از بنگاه عمده

هاي اقتصاد تسري يابد. سيستم بانكي اكنون بـا دو  تواند به تمامي بخش بحراني در شبكه بانكي مي
الـوصـول يـا حـتـي  رو است. اول حجم باورنكردني مطالبات معوق و مشكوك مسئله اساسي روبه

رو كرده اسـت. دوم مسـالـه  ها را از جهت منابع با مشكل روبه سوخت شده بانكي است كه بانك
ها و موسسـات مـالـي و  گسترش بيش از اندازه و خارج از نظارت شبكه بانكي با پيدايش صندوق

اعتباري فراوان است كه امكان نظارت بانك مركزي بر عملكرد آنها را كاهش داده اسـت و در 
داري  ايـم. شـركـت هايي از ايـن دسـت بـوده هاي غيررسمي بانك نتيجه بعضا شاهد ورشكستگي

هايي بـه مـنـظـور كـنـتـرل و  ها و مصوبه گذاران مالي و پولي قرار گرفت و برنامه ها نيز از ابتداي دولت يازدهم مورد توجه سياست بانك
 1396تر را بهبود ببخشد. عالوه بر اين سـال  هاي پيش محدودسازي آن تدوين و ابالغ شد، اما تاكنون نتوانسته است وضعيت نابسامان سال

كننده خواهد بود. نخست سرنوشت عضويت ايران در پيـمـان اجـراي  هاي كشور حائز اهميت و تعيين المللي نيز براي بانك دو موضوع بين
الـمـلـلـي  هايي همراه شد. دوم اجراي استانداردهاي بـيـن با حاشيه 1395است كه در سال (FATF) اقدامات مالي براي مقابله با پولشويي 

ها را كاهش داده  كردن وضعيت بحراني برخي بانك هاي مالي امكان مخفي است كه با شفاف كردن صورت(IFRS) گري مالي  گزارش
ها، بورس را نيز تحت تاثير قرار دهد. و ممكن است با علني شدن وضعيت ورشكسته برخي بانك

21ها  بحران بانك 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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دانند. به گـواه مـطـالـعـات  يك سرزمين مي »آوري تاب«سرمايه اجتماعي را در كنار ديگر موارد، يكي از عوامل اصلي 
هـا  اي قرار دارد . در غياب سرمايه اجتماعـي، دولـت نهادهاي رسمي، سرمايه اجتماعي در ايران در وضعيت بسيار شكننده

امكان بسيج عمومي بـراي 
را نخواهند  »خير جمعي«

داشت. در حوزه عمـومـي، 
بحران سرمايه اجـتـمـاعـي 

تواند به باور عمومي بـه  مي
توانايي دولت در رفع مشكالت ضربه بزند و باور مردم به سخنان مسئوالن حكومتي را خدشه دار كند تا جـايـي كـه بـه 

اعتمادي كامل به اقدامات حكومتي منجر شود. در چنين شرايطي قضاوت عمـومـي  نااميدي به بهبود اوضاع در آينده و بي
تواند از عـدم  اعتمادي و برگرفته از نوعي نگاه منفي خواهد بود. چنين شرايطي مي نسبت به عملكرد حاكميتي بر مبناي بي

هـاي سـيـاسـي  هاي دولتي، فسادهاي بزرگ مالي، ناكارايي نظام قضايي، ناكارايي نهادهاي نـظـارتـي، نـزاع تحقق وعده
هاي مدني، صنفي، سياسي و قومي جامعه تأثير بپذيرد. كيفيت قضـاوت افـكـار  توجهي به خواست هاي قدرت و بي جريان

ها در جامعه و ميزان مشـاركـت  تر شدن دامنه اعتراض تواند بر گسترده عمومي درباره عملكرد حاكميت از سوي ديگر مي
در انتخابات تاثيرگذار باشد. چالش سرمايه اجتماعي حاكميت و به تبع آن نحوه قضاوت افكار عمومي درباره عـمـلـكـرد 

هاي پيش رو است. ترين چالش همچنان يكي از مهم 1396حاكميت در سال 

22قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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اي بـا  جان كري، وزير خارجه پيشين آمريكا، چند روز پيش از تحويل سكان وزارت خارجه به تيم ترامپ، توافق هسـتـه
اي و  دانست. تـوافـق هسـتـه المللي بدون توسل به جنگ براي حل مسائل بزرگ بين ايران را نمودي از قدرت ديپلماسي

كه ثمره اصالح روند مـذاكـرات ايـران و  برنامه جامع اقدام مشترك موسوم به برجام
در دولت يازدهم بود، هم براي دولت باراك اوباما و هم براي دولـت   1+5كشورهاي 

جمهور جديـد آمـريـكـا  رود. هرچند رئيس حسن روحاني دستاوردي ويژه به شمار مي
آن بـود و بـعـد  »پاره كردن«خواند و ابتدا به دنبال  مي را را بدترين توافق تاريخ آن

هاي ديگر اين توافق تاكيد دارنـد كـه  كند، اما طرف را دنبال مي اجراي سختگيرانه آن
المللي و مورد تأييد شوراي امنيت سازمان ملل است. بنابراين پاره كردن آن به سادگـي كـالمـي  برجام يك توافقنامه بين
در سياست خارجي خود در قبـال ايـران  1396رود. اما رويكردي كه دولت دونالد ترامپ طي سال  نيست كه بر زبان مي

كند، كيفيت اجراي برجام را تحت تأثير قرار خواهد داد. در اين ميان، فشارهاي اسرائيل و عربستان بـه دولـت  اتخاذ مي
تواند در سياست اتخاذ شده تاثيرگذار باشد. در بعد داخلي، دولت دوازدهم از يك طرف با مخالفان برجام  آمريكا هم مي

و از طرف ديگر با حجم بزرگي از انتظارات پاسخ داده نشده از برجام روبرو خواهد بود. اين انتظارات در هر دو سـطـح 
.شود عمومي و نخبگان اقتصادي ديده مي

23پايداري برجام  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي سياسي تاثيرگذار است؛ اول اينكه در جريان انتخابـات و در  انتخابات در ايران معموالً به دو شكل در وضعيت احزاب و تشكل
گيرد و سپس بعد از انتخابات، پيروزي يك حزب يا تشكل سياسي يـا  هاي جديد احزاب سياسي شكل مي فضاي پيش از آن، ائتالف

ها، وضعيـت و چـيـنـش نـيـروهـا و  ائتالفي از آن
هاي غالب سياسي را تا حد زيـادي تـغـيـيـر  گفتمان

دهد. وضعيت تحزب در ايران از منـظـر اول، بـا  مي
هاي حزبـي و آنـچـه در  تعاريف كالسيك فعاليت

شود، متفاوت اسـت.  كشورهاي توسعه يافته ديده مي
محور احـزاب در هاي سياسي به صورت مقطعي است و حضور فرآيند ها و جبهه گيري ائتالف رقابت انتخاباتي در ايران نتيجه شكل

هاي اخير،  هاي سياسي همواره در ايران وجود داشته است اما طي سال هاي سياسي ميان احزاب و ائتالف شود. نزاع انتخابات ديده نمي
گرايي  ها افزوده شده است. تضاد دورني در دو گفتمان غالب فضاي سياسي كشور يعني اصول هاي درون گفتماني هم به اين نزاع نزاع

شـود. ايـن وضـعـيـت تـا بـرگـزاري انـتـخـابـات  تر دنبال مـي و اصالح طلبي در جريان است اما تضاد دروني در گروه اول جدي
گرايان در انتخابات با شدت بيشتر ادامه خواهد داشت. جمهوري و سپس در صورت شكست اصول رياست

24هاي قدرت  هاي سياسي جريان نزاع 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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توانـنـد در ايـران  هاي خصوصي تلويزيوني نمي اي انحصاري است و از آنجايي كه طبق قوانين فعلي شبكه صداوسيما رسانه
بحران اعتبار نزد افـكـار عـمـومـي «گوي بسياري از مطالبات باشد. صداوسيما با  فعاليت كند، بنابراين اين رسانه بايد جواب

آفريـن  هم چالش 1396مواجه است و همين امر در سال » شهرها ويژه در كالن به
انـد و  ها نـاراضـي خواهد بود. برخي اقشار مختلف از بازنمايي خود در اين رسانه

خاطـر  از صداوسيما معترضند. از سوي ديگر، به» ها حذف چهره«برخي ديگر به 
تـداوم «هاي راديويي و تلويـزيـونـي شـاهـد  توسعه كمي نيروي انساني و شبكه

و تـغـيـيـر  »فروشي آنتن«هستيم كه همين ماجرا به » كسري بودجه صداوسيما
فروشي و توجـيـه آن از سـوي مـديـران  منجر شده است. اينجاست كه با افزايش آنتن جايگاه اين رسانه به بنگاه اقتصادي

هاي اخير از آن  هم خورده است. آنچه در سال به »مرز بين محتوا و آگهي«، »برنامه مشاركتي«صداوسيما با عنوان ساخت 
تواند نقشي الـگـودهـنـده بـراي سـايـر  اي كشور است كه مي ترين نهاد رسانه عنوان بزرگ غفلت شده جايگاه صداوسيما به

نـاپـذيـري بـر  براي جبران كسري بودجه اثر مخرب و جبـران »فروشي آنتن«ظاهر ساده  هاي كشور ايفا كند. پديده به رسانه
اي به صاحبان قدرت و  هاي رسانه و فرصت» فروش محتوا«فضاي فرهنگي كشور گذاشته است. اين امر باعث تسري رويه 

و يـا  »تـيـتـرفـروشـي در روزنـامـه«، »فروشي در سينمـا سكانس«هايي مانند  ها شده است. پديده ثروت در ساير رسانه
اند و در تخريب اعتماد عمومي و سـرمـايـه  هاي عادي تبديل شده هاي اخير به رويه در سال» فروشي در مطبوعات صفحه«

اجتماعي كشور نقش دارند.

25مسائل صداوسيما  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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طور كلي اقتصاد زيرزميني به بخشي از اقتصاد  هاي مزمن اقتصاد ايران است. به حجم گسترده اقتصاد زيرزميني يكي از عارضه
كند. گسترش حجـم اقـتـصـاد  شود كه فعاليتي قانوني يا غيرقانوني را پنهان از چشم دولت و نظام مالياتي اداره  مي اطالق مي

زيرزميني در كنار منافع مقطعي چون جذب بـيـكـاران 
شهري و مهاجران روستايي مشكالت بزرگي همچـون 
كاهش درآمد مالياتي و البته كسري بـودجـه ايـجـاد 

كند. يكي از اجزاء اصلي بخش اقتصاد زيرزمـيـنـي  مي
هاي گذشته با تكيه بـر فسـاد  قاچاق است كه در سال

اداري و سيستمي و همچنين مضيقه دوران تحريم كشور شدت يافته است. از ديگر موارد مرتبط با اين مسئله، نـاكـارآمـدي 
جاي اينكه مسيري براي صادرات باشند به محلي براي  روايت منتقدان به نظام گمركي و كژكاركردي مناطق آزاد است كه به

هاي اخير منجر به افزايش شفافيت مـعـامـالت و  اند. با اين وجود ارتقاء نظام مالياتي در سال واردات بعضا قاچاق تبديل شده
براي نخستين بار بيش از نيمي از بودجه از درآمد مالياتي تامين شده است. از  1395كاهش اقتصاد زيرزميني شده و در سال 

هاي  رغم كاهش حجم واردات با افزايش سوي ديگر بهبود فرآيند گمرك و ايجاد سامانه گمركي نيز درآمد اين نهاد را علي
رغم اين تحوالت مسـئـلـه  و شاخصي براي كاهش قاچاق بوده است. علي  رو كرده درصدي در سه سال اخير روبه100باالي 

خواهد بود. 1396هاي اصلي ايران در سال  همچنان يكي از چالش» قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني«

26قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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 هاي گياهي و جـانـوري ايران از نظر تنوع زيستي جزء كشورهاي شاخص دنياست اما متاسفانه از نظر شدت و سرعت تخريت منابع متنوع زيستي و گونه
ها به عنـوان سـوخـت، آلـوده كـردن و  چه رويه دام، استفاده از درخت و درخت مرتبط با آنها نيز شاخص است. فعاليت ساكنان محلي مانند چراي بي

هاي عميق قانوني و غيرقانوني، رها كردن زباله در كنار اقدامـات  ها، حفر چاه رويه آب برداشت بي
هاي توسعه ناپايدار كشاورزي و توليد و  هاي كالن دولتي مانند سدسازي نسنجيده، برنامه و سياست

هاي ايران آورده است. رونـد تـخـريـب  بوم وساز، فشار بسياري بر زيست مصرف انرژي و ساخت
هاي كشاورزي در شمال غرب و غـرب كشـور  ها در شمال كشور و تبديل مراتع به زمين جنگل

هـاي  هسوزي با مخاطرات انساني نيز مواجه هستند. عالوه بر اين انواع گـونـ ها در كنار مخاطرات طبيعي همچون آفات و آتش همچنان ادامه دارد. جنگل
در كنار مشكالت ايجاد شده توسط شكارچيان غيرقانوني  1395حيواني نيز از شر بالياي طبيعي و انساني همچون شكارچيان در امان نيستند. البته در سال 

نيز با خبرهاي مختلف تخريـب  1396رسد سال  نظر مي هاي نادر شنيده شد. به و سوداگران حيات وحش اخبار خوبي در مورد افزايش تعداد برخي گونه
هايي نيز ايجاد شده است. تنوع زيستي مواجه باشيم در حالي كه با افزايش آگاهي عمومي در اين حوزه اميداواري

27تخريب تنوع زيستي 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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قدرت نرم يا قدرت هوشمند برآمده از تعريف موسع امنيت است. محدود كردن امنيت يا قدرت به امنيت يا قدرت نظامـي و 
استفاده از ابزارهاي سخت، يك اشتباه راهبردي در زمينه ايجاد امنيت است. به صورت طبيعي گذار از مفهوم امنيت سخت و 

هـا  ترين آن متداول به مفاهيم جديدتر و توسعه اين مفهوم به ابعاد آن همراه با موانعي است كه اصلي
تر است. امنيت اجتماعي (امنيت اجتماعي و روانـي شـهـرونـدان،  بستگي به مفهوم و پاردايم كهن دل

اعتمادپذيري عمومي، ميزان محبوبيت كشور در منطقه و جهان و غيره، امنيت اقتصادي (برخورداري 
گذاري، پايداري و ثبـات سـيـاسـي از شغل امن و پايدار، ايجاد محيط با ريسك پايين براي سرمايه

هايي از ابعاد مـتـعـدد  سازي در سطح جهاني و غيره) نمونه اجتماعي و ...) و امنيت سياسي (ارتقاء قدرت هژمونيك و گفتمان
ها و استفاده از ابزارهاي  قدرت و امنيت نرم در دنياي امروز و آينده جهان است. در گذار از امنيت سخت به نرم، تغيير ديدگاه

هاي آينده كشور خواهد بود. نوين دو ضرورت اصلي و همراه با چالش براي تغيير در سال

28امنيت نرم 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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دار است كه بتوان آن را يكي از موضوعات جـدي در  هاي رواني، موضوع جديدي نيست اما آنقدر ريشه انگ بودن بيماري
هـاي روانـي  هاي اخير آگاهي مردم نسبت به شيوع بيماري حوزه سالمت روان در سال پيش رو نيز تلقي كرد. گرچه در سال

تلقي شدن، » رواني«باال رفته است، اما نگراني افراد از انگ خوردن و به اصطالح 
كند. وقتي افـراد بـه دلـيـل  هنوز هم آنها را از درمان اختالالت رواني منصرف مي

اي،  ابتالي مقطعي يا مزمن به برخي اختالالت، مجبور به دريافت خدمـات مشـاوره
هـاي شـغـلـي،  شوند، ترس از طرد شدن در مـحـيـط درماني و دارودرماني مي  روان

هـاي  خانوادگي و دوستي و هراس از انگ خوردن، باعـث فـرار افـراد از درمـان
انجامد و  شود. اين مسئله به مصرف خودسرانه و پنهان داروها مي دار شدن اختالالت رواني منجر مي تخصصي شده و به ريشه

خود درماني در حوزه سالمت روان و مصرف داروهاي اشتباه، نه تنها كمكي به برطرف شدن اخـتـالالت نـكـرده، بـلـكـه 
هاي رواني، تنها دليل فرار افراد از درمـان نـيـسـت. هـزيـنـه بـاالي  كند. انگ بودن بيماري مشكالت جديدي را ايجاد مي

ها و برخي داروها در پوشش بيمه، از عوامل ديگري است كه افراد را از درمان   هاي روانپزشكي و قرار نگرفتن مشاوره درمان
نوعي اضطراب فراگـيـر   هاي اجتماعي به  هاي زندگي شهري و برخي نابساماني  كند. در شرايطي كه خرده استرس منصرف مي

كند. بيش از گذشته ضرورت پيدا مي 1396در جامعه ايران منجر شده، توجه به مسائل سالمت روان در سال 

29مسائل سالمت روان  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي مختلف در امور محيط زيستي داراي مسئوليت هستند و از لحاظ  وجود قوانيـن  هاي متفاوتي در بخش در ايران سازمان 
هاي قابل توجهي وجود دارد اما عدم هـمـاهـنـگـي  مرتبط و حتي توجه به حفاظت از محيط زيست در قانون اساسي ظرفيت

ها عـمـلـكـرد  ها و رويكردهاي اين سازمان مناسب در برنامه
هاي حافظ محيط زيسـت را بـا مشـكـالت  مناسب سازمان
رو كرده است. همچنين با وجود اينكه ايران در  مختلفي روبه

المللي متعددي عضـويـت دارد، در  ها و معاهدات بين پيمان
دهي و آمارهاي مرتبط شفافيت كافي وجود نـدارد.  گزارش

هـاي  هايي از سازمان هاي تخصصي و تغيير در رويكرد در بخش ها  و اختصاص بودجه رسد با برداشته شدن تحريم به نظر مي
هـا،  هاي احيـاي تـاالب تواند روند مثبتي داشته باشد. برنامه هاي پايدار مي حركت به سمت برنامه1396گذار در سال  سياست

گـيـري سـنـتـي و اكـوتـوريسـم در  حمايت از كشاورزي پايدار در حوزه درياچه اروميه و پريشان و نيز حمايت از ماهـي
هاي اخير  هاي توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست در سال هايي مانند شادگان، كاني بارزان و غيره از جمله پروژه تاالب

تـوجـهـي بـه  هاي حاصل از كـم محيطي، بحران توجهي به پايداري زيست ها بي دليل انباشت سال بوده است. با اين وجود، به
نيز همچنان ادامه خواهد داشت.  1396توسعه پايدار در سال 

30محيطي  توجهي به پايداري زيست بي

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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دو عامل طبيعي تخريب خاك، باد و آب هستند و اين عوامل بسته به درجه حرارت، شيب زمين، بافت خاك و پـوشـش گـيـاهـي 
توانند نقش مهمي در ميزان و چـگـونـگـي  تأثيرگذاري متفاوتي دارند. بنابراين انسان و پوشش گياهي با  مداخله در موارد فوق مي

تخريب خاك داشته باشند. آبياري نامناسب در زراعت و از بين بردن پوشش گياهي 
مناسب در جاهايي كه به دليل شيب زمين يا نـازك بـودن   و يا ايجاد نكردن پوشش

ترين تداخالت منفي بشر در طـبـيـعـت  هاي خاك فرسايش بيشتر است، از مهم اليه
رويه ازمنابع خاكي جـهـت مصـارف  هستند. همچنين جابجايي خاك يا برداشت بي

غيركشاورزي عالوه بر از بين بردن منابع خاك موجب تغيير در اكوسيستم مـنـطـقـه 
ميليـارد   50شود. به گفته رئيس انجمن خاك ايران ميزان فرسايش خاك در ايران ساالنه دو ميليارد تن است كه خسارتي بالغ بر  مي

هاي مختلف كشور، در برنامه ششم توسعـه  كند. با توجه به باال بودن حجم فرسايش خاك در برخي استان دالر بر كشور تحميل مي
سازي و مديريت جامع و  هاي پايداري خاك اشاره شده است. همچنين آموزش و آگاه به قوانين خاك و تخصيص بودجه به برنامه

ها عملياتي نشود، اميدي به بهبود جدي اوضاع خاك در سـال  هاي اين حوزه است. در صورتي كه اين اولويت قانونمند از اولويت
وجود نخواهد داشت. 1396

 31تخريب منابع خاك  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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كند. مشكالت سالمت  محيطي سالمت شهروندان ايراني را تهديد مي هاي محيطي و زيست اشكال گوناگوني از آلودگي
چالشي مهم در حوزه سالمت ايران است. آلودگي هـواي تـهـران  1395و  1394هاي  ناشي از آلودگي هوا همچون سال

نفر تلفات  5800ساالنه 
دارد  و به طور كـلـي، 
آلودگي هوا سـومـيـن 
عامل مرگ و ميـر در 
ايران است. به گـفـتـه 

هاي نـظـام  وزير بهداشت، ميزان ذرات معلق در ايران دو برابر ميانگين جهاني است كه اين موضوع موجب افزايش هزينه
شود. آلودگي امواج پارازيت و مشكالت سالمت ناشي از آن، كه در گزارش سال قبل بـه عـنـوان  سالمت در ايران مي

ويژه در شيراز روبرو شد. با تـوجـه  با اعتراضات مردمي، به 1395بود، در سال   يكي از مسائل حوزه سالمت شناسايي شده
اي مهم و اساسي باشد.  نيز اين مسئله 1396رسد كه در سال  ها، به نظر مي هاي دولت براي پيگيري مسئله پارازيت به وعده

عالوه بر اين، مشكالت سالمت ناشي از آلودگي صوتي، آلودگي مواد غذايي و محصوالت كشاورزي، و آلودگي آب 
خواهد بود. عالوه بر اين مشكالت سالمت ناشـي از  1396روي حوزه سالمت در سال  هاي پيش و خاك از جمله چالش

سبك زندگي  جديد و تغذيه ناسالم مسائل نسبتا جديدي است كه همچون سال گذشته در حوزه سـالمـت شـنـاسـايـي 
، 1396رسـد در سـال  اند، اما به نـظـر مـي اي نبوده اند. با وجود آنكه اين مسائل در گذشته روندهاي تكرارشونده شده

هاي نوظهور جديدي را به دنبال خواهند داشت. چالش

32 هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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ويـژه در  برانگيز در سطح خرد و كالن است. اين مسئله بـه هاي آن از موضوعات مناقشه دسترسي به منابع آب و ظرفيت
شـود كـه در  بيني مـي منطقه سابقه طوالني دارد و با توجه به افزايش مشكل تأمين آب در كشورهاي اطراف ايران پيش

ها روندي فزاينده داشته باشد. در سطح داخـلـي نـيـز در  هاي آينده اين كشمكش سال
بسياري از مناطق حقابه و قيمت و ميزان آب عامل تخاصم جدي مـيـان كشـاورزان و 

برداران بوده و هست. با ادامه روند كاهش منابع آب و افـزايـش احـتـمـالـي  ديگر بهره
ها و قوانين دولتي براي جلوگيري از نابودي هر چه بيشتر منابع آبـي و تـوزيـع  سياست

برداران بـخـش كشـاورزي و  ها ممكن است به سطح تقابل بهره متناسب آن، اين نزاع
رسد  نظر مي انجامد. به تر شدن بحران آب مي هايي نيز به عميق صنعتي با دولت نيز برسد. هرچند عدم اجراي چنين سياست

هـاي  هاي اجتماعي و سياسي مرتبط با برگزاري انتخابات و استقـرار دولـت و شـهـرداري سبب ويژگي به 1396سال در
خصوص در سطح داخلي وجود داشته باشد. هاي پيرامون آب به شدن نزاع جديد، پتانسيل بااليي براي جدي

33هاي آب  نزاع

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
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رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
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شـود  مسئله فرهنگ هرچند كه ظاهري ساده دارد ولي در دل خودش كالفي سردرگم و پيچيده است. سادگي ظاهري آن سبب مـي
حاكميتي مديريت فرهـنـگ نـيـز بسـيـار  راحتي در اين حوزه وارد عمل شوند. اين امر در عرصه درون كه نهادها و افراد مختلف به
تـريـن مسـائـل  مشهود است. يكي از مهـم

برانگيز در عرصه فرهنگي فيلترينگ  چالش
اسـت. تـقـريـبـا هـمـه بـر  فضاي مجازي

ضرورت فيلترينگ اتفاق نظر دارنـد، امـا 
اختالف بر سـر مصـاديـق آن بـاالسـت. 

 هـا و هـاي اجـتـمـاعـي، بـازي كنند كه بايـد رسـانـه هاي فرهنگي تاكيد مي حاميان اجراي سفت و سخت اين سياست در دستگاه

عالوه بر محتواي پورنوگرافي و ضـدامـنـيـتـي كـه ضـرورت » مخرب«شان از  هاي مخرب فيلتر شوند. آنها در تعريف سايت وب
گنجاننـد. از  فيلترينگ آن مورد اجماع است، طيف قابل توجهي از محتواي اجتماعي، سياسي، فرهنگي با رويكرد انتقادي را نيز مي

 اي براي تجديدنظر در فيلترينگ تويـيـتـر شكل گرفت، مطالبه برخي از فعاالن فرهنگي و رسانه 1395هايي كه در سال  ديگر جريان

رساني كه  است؛ پيام» رسان تلگرام پيام«هم دنبال خواهد شد. با اين همه دلخوري حاميان فيلترينگ بيشتر از  1396بود كه در سال 
را پـيـش » هـا حدود آزادي بيان و آزادي رسـانـه«ها مسئله  شدت محبوب است. اينجاست كه اين بحث در ميان كاربران ايراني به

گيرد، اختالف بر سـر اكـران عـمـومـي  كشد. در همين حال از آنجايي كه براي نمايش فيلم سينمايي تنها يك نهاد تصميم نمي مي
احـتـمـاال  1396ساز است. بنابراين سال  رغم داشتن مجوز قانوني حاشيه علي ها همچنان باالست و همچنين لغو كنسرت ها برخي فيلم

حاكميتي درباره مسئله فرهنگ خواهيم بود. شاهد مصاديق جديدي از اين اختالفات درون

34حاكميتي درباره مسائل فرهنگ  اختالفات درون
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اي ساختاري است. برآوردي از ميزان، شدت و گستردگي اين موضوع به صورت  اي اخالقي كه مسئله فساد علمي نه مسئله
و غـيـره در  ISIنامه، مقـالـه،  رسمي و عمومي منتشر نشده است اما شواهد رو زميني ميداني درباره خريد و فروش پايان

راحتي قابل مشاهده است. از طرف ديگر نبـود  اطراف ميدان انقالب شهر تهران به
رابطه ارگانيك ميان دانشگاه و صنعت يا دانشگاه و دستگاه بوروكراتيك دولتـي، 

انـگـيـزد.  ساختاري را شكل داده است كه مقابله با فساد علمي ضرورتي بـرنـمـي
اي داراي اولويت در سـال  هاي ضعيف تبديل شدن اين فساد علمي به مسئله نشانه

از زبان دبير شوراي عالي انقالب  نامه فروشي اي براي مقابله با پايان نيز همچنان وجود داشت. موضوع تصويب اليحه 1395
هاي مقامات به آن از جمله ايـن مـوارد  هاي نويسندگان ايراني از مجله معتبر نيچر و واكنش فرهنگي، موضوع حذف مقاله

است. همزمان استادان دانشگاه (به ويژه در حوزه علوم انساني) به دو دسته موافقان برخورد قانوني و قضايي و مخـالـفـانـي 
دانند.در ميانه مباحث دانشگاهي،  نهادي را كارساز مي اند كه حمايت از استقالل و آزادي علمي و پااليش درون تقسيم شده

شـود: بـازار كـار  نيز از زبان بعضي از منتقدان آموزش عالي در ايران شنيده مي» پرولتارياي دانشگاهي«عبارت پرطنين 
التحصيالن مازاد. غيررسمي اما دائم فارغ

35فساد و تقلب علمي  
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